


هذه التغييرات إلى ضمان تحسين جودة التعليم  تهدف .تحدث تغييرات كبيرة في نظام التعليم في العراق

 ارجاء البالد لمصلحة االطفال والشباب الذين يرتادونها المقدم في المدارس في جميع

ستتلقى كل مدرسة في وسط وجنوب العراق تقييماً خارجياً من قبل لجنة مكونة من ثالثة مشرفين في 

عمليات التقييم الخارجية وألول مرة  تقييما موضوعيا ألداء  وستوفر .8102-8102العام الدراسي  

عملية لمعاقبة لم يتم تصميم هذه ال .وفاعليتها بموجب المعايير الخمسة والعشرين للمدارس كل مدرسة

 .المدارس ولكن لمساعدتها على التحسن ، لتصبح مدارس أحسن توفر تعليًما أفضل لطالبها

وهذا هو السبب في أن  إال أن ذلك لن يحدث إال إذا كانت لدى المدارس القدرة على تحسين نفسها ،

ة استجابة المدرسة مدير المدرس سيقود .األهمية جودة القيادة التي يوفرها مدير المدرسة أمر بالغ

تقييمها الخارجي ، مع التأكد من  اتخاذ االجراءات الالزمة بصدد المقترحات التي تقدمت بها لجنة ل

 .خطوات فعالة لتحسين أداء المدرسة الخارجي و اتخاذ التقييم

 الذاتي للمدرسة يشجع مدير المدرسة الفعال على تحسين مدرسته من خالل قيادة عمليات التقييم كما

الناقد". وهو ناشط في تحسين  والخطة التطويرية للمدرسة بالعمل مع مشرف المدرسة "الصديق

مدير المدرسة الذي ينفذ جميع هذه  .جودة التعليم والتعلم ، وجميع الجوانب األخرى من عمل المدرسة

ومع الوقت ، سيصبح جميع مديرو المدارس مديرون   ."المهام بنجاح هو "مدير مدرسة مطور

 .مطورون

ويحتوي على إرشادات مفصلة  يقدم هذا الدليل مقدمة لدور مدير المدرسة كمطور وقائد للمدرسة. 

قيادة عمليات التقييم  حول الجوانب الرئيسية لهذه األدوار: االستجابة للتقييم الخارجي للمدرسة و

الذاتي للمدرسة والخطة التطويرية للمدرسة والعمل مع المشرف "الصديق الناقد" وتقييم أداء 

أدوات لمساعدة مديري يل مالحق تستخدم كيتضمن الدل .بالتقييم الذاتي الشخصيويقوم   المعلمين

  .المدارس على أداء هذه المهام

ون مديرو يصبحر أدوارهم ويطوتء ثناأجعية قيمة رة مطنقل يلدلمديرو المدارس هذا اجميع د سيجو

 .مدارس مطورين وقادة مدارس ناجحين

هناك اتفاق عام على أن جودة القيادة المدرسية ، بعد جودة التعليم ، هي  في جميع أنحاء العالم ،

وتؤكد االقتباسات التالية من الدراسات البحثية  مل يؤثر على المخرجات التي يحققها الطلبة.عا أهم

 .هذه النقطة

 " القيادة المدرسية هي في المرتبة الثانية بعد التعليم في الصفوف من خالل تأثيرها على

حة ، حول قيادة المدرسة الناج ، سبع مطالبات قوية(8112ة" )كي ليثوود ايت )تعلم الطلب

NCSL / DCSF   ) 



 "الفعالة ضرورية لتحسين الكفاءة والمساواة في التعليم في جميع أنحاء العالم القيادة" 

 )والتنمية ( ، تحسين القيادة المدرسية ، منظمة التعاون االقتصادي8112)بي بونت )

  "هي النظم التي درسناها على أن القيادة المدرسية  يوافق المسؤولون في كل نظام من

ي" )أم باربر اي ال للنتائج وأنها نمت في األهمية على مدى العقد الماض أمر حاسم بالنسبة

 العالم ، الحصول على قيادة استثنائية: كيف تبني احسن منظومات المدارس في 8101

 القدرات القيادية في المستقبل، مكينسي و كومباني(

نحاء العالم يجعل القيادة المدرسية الفعالة أكثر هناك اتجاهان هامان في النظم المدرسية في جميع أ

 .أهمية

القرارات والمسؤولية لديهم  ، هناك اتجاه نحو زيادة استقاللية المدارس ، وتطوير صالحيات اتخاذ أوالً 

وتطوير اإلدارة المدرسية ، وذلك بهدف رفع مستويات  ، وتشجيعهم على االستجابة لالحتياجات المحلية

وكما نصت دراسة أجراها البنك الدولي: "يمكن أن تساعد استقاللية المدرسة والمساءلة  اداء الطلبة. 

أعطيت المدارس بعض االستقاللية في استخدام  إذا .في حل بعض المشاكل األساسية في التعليم

، جعل المدارس (8100) بي برونز ايت ال)االستخدام بطريقة فعالة مدخالتها ، فومكن مساءلتها على

. االنظمة التي تعمل بشكل جيد في التقييمات  )جديدة على إصالحات المساءلة ، البنك الدولي : أدلةتعمل

 .الدولية تميل إلى منح المدارس المزيد من االستقاللية

وعمليات  باستخدام مجموعة من مقاييس األداء -اتجاه مواٍز لزيادة المساءلة المدرسية  هناكثانيا، 

وقد تم االعتراف بذلك في  لمواردها. لمساءلة المدارس على االستخدام الكفء والفعالالتقييم الخارجي 

العديد من البلدان ، فإن زيادة استقاللية المدارس وزيادة مساءلتها يزيدان من أهمية القيادة المدرسية 

 الفعالة.

 سيكون كل مدير مدرسة " مديرا مطورا"، وسيقومون بمسؤوليات أكثر من السابق للقيام بــــ: 

 تعزيز تحسين المدرسة ، بما في ذلك تحسين جودة التعليم والتعلم •

 تقييم اداء المعلمين في مدرستك باستخدام معايير المعلمين  •

قيادة عمليات التقييم الذاتي )بما في ذلك تحليل نتائج الطلبة ومشاهدة التعليم والتعلم والتعلم  •

وجمع آراء ذوي العالقة( والخطة التطويرية )بما في ذلك االستجابة لالقتراحات الواردة في 

 تقرير التقييم الخارجي للمدرسة(

 إشراك اولياء االمور وأعضاء المجتمع المحلي   •

تقييم ذاتي شخصي وتشجيع اآلخرين على القيام بذلك وضمان االستفادة من التدريب إجراء  •

 والتطوير المهني 

 إدارة المزيد من جوانب عمل العاملين وإدارة الشؤون المالية للمدرسة  •



 تطوير المنهاج المدرسي وتنفيذه لضمان تلبيته الحتياجات الطلبة  •

 :تفويض مدير المدرسة صالحيات اضافية سيتم

 تثبيت او تاجيل تثبيت المعينين الجدد وتكليف المحاضرين 

  تعزيز التطوير المهني لمالك المدرسة 

  الموازنة، والحصول على الدخل )على سبيل المثال ، من حانوت المدرسة والمجتمع

 المحلي( ، وشراء السلع والخدمات ومكافأة الموظفين.

ل مدير المدرسة.  ورغم ان صالحيات ومسؤوليات وتعكس كل هذه التغييرات التوجه العالمي في عم

مدير المدرسة ستزداد فأنهم سيستمرون باالستفادة من نصح المشرفين في اداء عملهم. سيكون دور 

المشرفين في تقديم االرشادات الخاصة بتقييم اداء المعلمين موضوع اختصاصهم والذي سيبقى دورا 

 اساسيا.

ايير هي تعابير تصف مستوى االداء المتوقع من االفراد ) معلمين ومديري مدارس ومشرفين( المع

والمؤسسات )المدارس(. توفر اساسا موضوعيا ومتسقا للتقييم الذاتي لالفراد والمؤسسات و تقييم 

حديد اداء االفراد والمؤسسة و اتخاذ القرارات بشأن التعيينات والترقيات بدون تحيز او محاباة وت

احتياجات التدريب والتطوير من خالل وضع توقعات االداء لالفراد والمؤسسة فهي أداة لقيادة التحسين 

 في جودة التعليم.

.  إذ 8100-8101تم تطوير معايير المعلمين ومديري المدارس في العراق من قبل مجموعة عمل عام 

لعديد من البلدان.  وقد اخذوا بعين قامت مجموعة العمل ببحث ودراسة نماذج معايير مشابهة في ا

االعتبار الواقع العراقي. وقامت مجموعة العمل بالتشاور وتنظيم تجارب كاملة قبل وضع المعايير 

في  8102-8102بصيغتها النهائية وتنفيذها وكانت التجربة اوال في مديريات التجربة وفي العام 

 عموم البلد.

-8100ر للمشرفين ومعايير المدرسة كمؤسسة في العام طور فريقا عمل اخرين  منفصلين معايي

. وكما هو الحال في 8102-8102وتم تنفيذ تدريب للمشرفين في جميع انحاء البالد عام  8108

معايير المعلمين ومديري المدارس فأن معايير المشرفين قد تم تنظيمها في ثالثة مجاالت: المعرفة 

معيار للمدرسة في ستة مجاالت تعكس المدخالت  22اعداد والمهاة والقيم واالتجاهات. فيما تم 

الرئيسية ) القيادة واالدارة( والعمليات االساسية ) التعليم والتعلم والرعاية والدعم للطلبة والمشاركة 

المجتمعية( والنتائج والمخرجات للمدرسة. ويتم استخدامها في التقييم الذاتي للمدرسة والخطة 

 شرفين يعملون كـ"أصدقاء ناقدين".التطويرية بدعم من م

 

وتشتمل المجموعات االربعة من المعايير على المؤشرات التي تجعل معنى كل معيار واضحا وتوضح 

االدلة التي توضح ان المعيار قد تم تلبيته. تمت كتابة جميع المعايير لتعكس الممارسة العالمية الجيدة 

اٍل ولكن قابل للتحقيق مما يجعلها تمثل مستوى من االداء والسياق العراقي. وقد تم تقديمهم بمستوى ع

 يطمح المعلمون ومدراء المدارس الى الوصول اليه.

، وكجزء من برنامج " بناء قدرات التعليم االبتدائي والثانوي: تحسين جودة التعليم 8102وفي العام 

بمؤشراتها من اجل التخلص ومساواة الفرص في التعلم" تمت مراجعة واعادة تنظيم معايير المدرسة 



من االزدواجية وجعلها اكثر مالئمة لالستخدام ضمن اطار التقييم الخارجي للمدرسة. وتم تقليص عدد 

معيار. وتم انتاج واصفات لمستويات الجودة والفاعلية االربعة لكل معيار من  82الى  22المعايير من 

 عة بطريقة ايجابية على النحو التالي:. وتمت صياغة مستويات الجودة االرب82المعايير الـ 

  تجاوز المعيار، ممتاز2المستوى : 

  يلبي المعيار، جيد 2المستوى : 

  يحتاج تحسين ليلبي المعيار8المستوى : 

  يحتاج الى تحسين كبير ليلبي المعيار0المستوى : 

من هذا الدليل. وتم تقديم االرشادات  0أطار المعايير والمؤشرات والواصفات تم تضمينها في الملحق 

 .8الخاصة بجمع االدلة الصدار احكام حول المدرسة بموجب معايير المدرسة في الملحق رقم 

ديالت ، تمت مراجعة معايير المعلمين ومديري المدارس وتم االتفاق على بعض التع8102وفي العام 

البسيطة  لتؤكد بشكل اكبر على الدمج التربوي ) احد المكونات الرئيسية في البرنامج( ومن اجل عكس 

التقييم الخارجي للمدرسة فيما يخص معايير مدير المدرسة. وكان لهذه التعديالت االثر في زيادة عدد 

.  وهذا يجعل استخدام 81الى  02وعدد معايير مدير المدرسة من  81الى  02معايير المعلمين من 

المعايير اسهل في تقييم اداء المعلمين ومديري المدارس الن المجموع الكلي المئوي يمكن حسابه 

 بسهولة.

المدرسة ، واقتراح كيفية التقييم الخارجي للمدرسة هو عملية تتضمن الحكم على مدى جودة أداء 

وهو يعكس الممارسة العالمية الحديثة في مساءلة المدارس على أدائها ، ويكمل عمليات  .تحسينها

التقييم الذاتي للمدرسة وخطة تطوير المدرسة. ال يهدف التقييم الخارجي الى معاقبة المدارس بل 

 .لمساعدتها على توفير مستوى أعلى من التعليم لطلبتها

 :د التقييمات الخارجية المدارس على تحسين أدائها من خاللتساع

 .لتحسينت الوياأو مساعدتهم في توضيح ووضع •

ساعدة مديري المدارس والمعلمين وغيرهم من العاملين على فهم معايير المدارس والتوقعات م •

 التي تحددها 

 تمكين الحوار بين مالك المدرسة والمقيِّمين   •

تقديم اقتراحات مفيدة حول اإلجراءات التي يجب على المدرسة اتخاذها تقديم تقييمات واضحة و •

 لتحسين أدائها 

 مساعدتهم على تحسين دقة وفعالية تقييماتهم الذاتية ، مما يحسن قدرة قيادة المدرسة  •

إعطاء المدارس الحافز للتحسين ، حتى تحقق نتيجة أعلى في التقييم الخارجي القادم ،   •

 .العتراف بالتحسين الذي حققتهوتشجعها من خالل ا

لخارجي، ليس الي احد منهم صلة وثيقة بالمدرسة تقوم لجنة مكونة من ثالثة مشرفين باجراء التقييم ا

اللجنة الحكم على اداء المدرسة بشكل مستقل  او يعرف المدرسة بشكل جيد. وبالتالي يمكن العضاء

ايام. وسيتم  2وموضوعي دون تحيز او تصورات مسبقة. تستمر عملية التقييم الخارجي عادة لمدة 

 .8102-8102التقييم الخارجي لكافة المدارس في عموم العراق في العام الدراسي 



رئيس اللجنة بالمدرسة قبل حوالي أسبوع  يتصل .تستعد لجنة التقييم بعناية للتقييم الخارجي للمدرسة

عندما تبدأ الزيارة ، تعقد اللجنة اجتماًعا  .من زيارة التقييم، للتعريف بنفسه وطلب بعض المعلومات

 .أوليًا مع مدير المدرسة والمعاونين ويطلببون منهم تقديم إيجاز عن المدرسة

المهم دراسة إطار المعايير والمؤشرات  ويجب على المدرسة أيضا االستعداد للتقييم الخارجي. فمن

 .باألساس الذي يتم على أساسه إصدار األحكام المتعلقة بأداء المدرسة والواصفات  لضمان اإللمام

يجب توفير السجالت  .ينبغي إطالع المعلمين والعاملين اآلخرين والطلبة وأولياء األمور على العملية

يمكن تحضير اإليجاز عن المدرسة مقدما ، اعتمادا على  .االتي يحتاج أعضاء لجنة التقييم دراسته

 التقييم الذاتي للمدرسة.

خالل زيارة التقييم ، وبعد االجتماع األولي ، يجمع أعضاء اللجنة أدلة حول جميع جوانب عمل المدرسة 

 ، من خالل: 8باستخدام الملحق رقم 

 مراقبة التعليم والتعلم في الدروس  •

 المدرسة.مراقبة حياة  •

 إجراء مناقشات مع مدير المدرسة ، والمعاونين ورئيس مجلس اولياء االمور والمعلمين  •

جمع آراء المعلمين والعاملين اآلخرين )بما في ذلك المرشد التربوي إن وجد( ، واولياء االمور  •

 والطلبة

 النظر في السجالت والوثائق. •

يحكمون على مستوى أداء المدرسة في مقابل كلٍّ من المعايير الخمسة  وباستخدام هذه األدلة ،

سيقومون بوزن االدلة  التي جمعوها بشكل دقيق أخذين  والعشرين للمدرسة، والمستوى االجمالي.

بعين االعتبار اي تضارب يحصل في االدلة.  ومن اجل اتخاذ القرار المتعلق فيما إذا كان أداء 

، تستخدم اللجنة واصفات  2المستوى  أو 2أو المستوى  8أو المستوى  0المدرسة في المستوى 

وبذلك  الواصفة التي  تتطابق مع أفضل األدلة التي جمعوها. لكل معيار في إطار التقييم ، مع تحديد

يتم ضمان أن تكون االحكام موضوعية ومتسقة مع األحكام الصادرة حول المدارس األخرى 

 باستخدام نفس الواصفات.

 

وفي نهاية الزيارة التقييمية، تعقد اللجنة اجتماعا يتم فيه تقديم التغذية الراجعة الشفوية حول 

ستتم  وتعريف المدرسة بالمستوى الذي حصلت عليه والدرجة االجمالية.النتائج التي توصلوا إليها 

المدرسة والمعاونين والمعلمين ، ورئيس مجلس اولياء االمور والمرشد التربوي )إن  مدير دعوة 

من كل اختصاص او قسم( لحضور هذا  وجد( ، ومجموعة تمثل المعلمين )ربما ممثلين متطوعين

سيقدم رئيس اللجنة نقاط القوة الرئيسية للمدرسة واهم النقاط التي تحتاج الى تحسين  .االجتماع

ويتم تقديم . ترحات عن االجراءات التي يجب ان تقوم بها المدرسة لتحقيق التحسينومن ثم مق

 . المجموع الكلي والمستوى

 

اآلخرين بإعداد  غضون أسبوع واحد من نهاية التقييم ، يقوم رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة في

التي ينبغي أن  حول اإلجراءات تقرير مكتوب يحدد النتائج التي توصلوا إليها ويقدم اقتراحات

وسيكون التقرير متسقا مع التغذية الراجعة الشفوية   .تتخذها المدرسة لتحسين جودتها وفعاليتها

للمدرسة. وسيتلقى مدير المدرسة نسخة  82ولكنه سيتضمن مستوى كل معيار من المعايير الــــ



تجابة لمقترحات سيساعد مشرف المدرسة "الصديق الناقد" المدرسة على االس .من هذا التقرير

 .اللجنة

 

ينبغي أن تركز المدرسة جهودها على تحقيق التحسين في أدائها ،  بعد إجراء التقييم الخارجي ،

 :يجب على المدرسة .أعلى ومستوى أعلى خالل التقييم الخارجي التالي بحيث تحقق درجة

 

 دراسة تقرير التقييم الخارجي بعناية •

تقرير التقييم الخارجي مع المستويات الواردة في التقييم مقارنة المستويات لكل معيار في   •

إذا كانت مختلفة ، تتم مراجعة التقييم الذاتي للمدرسة وتنقيحه اذا توجب  ةالذاتي للمدرس

 االمر 

دراسة االقتراحات الواردة في تقرير التقييم الخارجي والتفكير في اإلجراءات المطلوبة   •

 لتنفيذ االقتراحات 

إذا لزم  .قتراحات مع اإلجراءات المحددة بالفعل في خطة تطوير المدرسةومقارنة اال  •

األمر، القيام بمراجعة خطة تطوير المدرسة وتنقيحها بحيث تتضمن إجراءات لمخاطبة 

 .االقتراحات الواردة في تقرير التقييم الخارجي للمدرسة

ين " بالصديق الناقد" بحثا عن واثناء قيام المدرسة بهذه االجراءات، يجب على المدرسة ان تستع

الدعم وكذلك التحدي المتمثل بقيام الصديق الناقد بأثارة الكثير من األسئلة التي يجب على المدرسة ان 

 تجيب عليها من باب المسؤولية والحرص على احداث التطوير داخل المدرسة.

 

التقييم الذاتي للمدرسة عملية  تقوم بها المدرسة بنفسها لتحليل وتقييم أداء المدرسة وفعاليتها 

وللقيام  ، وتحديد نقاط القوة والجوانب التي بحاجة الى تحسين.82بموجب معايير المدرسة الـ 

من الضروري جمع األدلة )باستخدام المؤشرات  والملحق رقم  معياًرا ، 82بالتقييمات بموجب الـ 

 كدليل( ، ثم استخدام الواصفات لضمان أن تكون األحكام مناسبة 8

 

التقييم الذاتي للمدرسة مهم ألن عليه أن يمّكن المدرسة من التعرف على جوانب القوة من عملها 

يمّكن التقييم  زيز وتسهيل تحسين المدرسة.والجوانب التي تحتاج إلى التحسين. لذلك ، فإنه سيتم تع

 الذاتي مدير المدرسة من اإلجابة على سؤالين:

 مامدى جودة مدرستنا؟  .0

 كيف نعرف ذلك؟  .8

ويجب على المدرسة القيام بالتقييم الذاتي مرة واحدة على االقل في السنة في نهاية العام الدراسي. وأذا 

التقييم الذاتي في نهاية كل فصل دراسي. وعلى المدرسة ما أرادت المدرسة فيمكن للمدرسة القيام ب



وعند استالمها لتقرير التقييم الخارجي مراجعة تقييمها الذاتي وتنقيحه اينما كان ذلك ضروريا في 

 ضوء ماتوصل اليه التقييم الخارجي.

 

بمساعدة اولياء ويجب اشتراك كافة مالك المدرسة ) التعليمي وغير التعليمي( في عملية التقييم الذاتي 

االمور والمجتمع المحلي. وتقوم لجنة الجودة في المدرسة بتنسيق العملية. ويعين مدير المدرسة 

 اعضاء لجنة الجودة في المدرسة. ويجب ان تتضمن لجنة الجودة:

 

 مدير المدرسة •

 معاون المدير •

 معلمان  •

 المرشد التربوي  •

 رئيس مجلس اولياء االمور والمعلمين  •

 مجتمع المحلي ممثل عن ال •

تبدأ اللجنة بجمع المعلومات المتعلقة بجودة التعليم الذي تقدمه المدرسة والمخرجات التي حققتها 

 لطلبتها. وقد تتضمن االدلة:

 التي حصل عليها الطلبة في االمتحانات واالختبارات في نهاية العام الدراسي تحليل النتائج •

 مع اجراء المقارنات مع نتائج السنوات السابقة ومع نتائج جميع المدارس ، مع السابق ،

 مراعاة سياق المدرسة الخاص

 مشاهدة التعليم والتعلم  في الدروس ، وسجالت تقييم المعلمين والعاملين  اآلخرين   •

 مراقبة سلوك الطلبة في  المدرسة وبناية المدرسة )بما في ذلك نظافتها(  •

المجتمع  العالقة )الطلبة والمعلمون والعاملون اآلخرون وأولياء األمور وأعضاءذوي  آراء •

 المركزة ، أو كليهما  المحلي( ، التي جمعت عن طريق االستبانات أو مناقشات المجموعات

سجالت والمالحظة ومعلومات أخرى حول أنشطة المدرسة ومبادراتها وحضور الطلبة ال  •

 .وسلوكهم وصحتهم وسالمتهم

 

،  8لملحق ر في امعيال كل لتي يجب جمعها حوالة دألن ابشأدات شاإرعلى ل لحصويمكن ا

 .رلة  لكل معيادألدات جمع اشاإر

( بشكل رئيسي من المشاهدة 2إلى  0وستأتي االدلة المتعلقة بالقيادة واإلدارة )المعايير من 

تضمين  يتم .الصلة سجالت ذاتوالمالحظة  وما يقدمه قادة  المدرسة  وآراء ذوي العالقة وتدقيق ال

في الملحق  -والمعلمين وأولياء األمور  الطلبة -االستبانات إلكمالها من قبل ذوي العالقة الرئيسيين 



ويجب ان يتم اصدار   .المزيد من األسئلة الخاصة بهم . ويمكن للمدارس بالطبع  إضافة2

ستبانات بعد االجابة على اسئلتها. االستبانات مع رسالة توضيح متضمنة اخر موعد الستعادة اال

وينبغي تحليل الردود على االستبانات بعناية إلعطاء صورة شاملة آلراء ذوي العالقة واذا ماتم 

يمكن مقارنة نتائج بشكل متتالي ، لمعرفة ما إذا  -ربما سنويًا  -العمل باالستبانات ألكثر من مرة 

بدون تغيير  نقدا او بقيت على حالها بية ، أو أكثر إيجا كانت وجهات نظر ذوي العالقة أصبحت أكثر

 إلى حد كبير.

( ، سيكون أهم مصدر لألدلة هو مشاهدة الدروس 02-01وفيما يتعلق بالتعليم والتعلم )المعايير  

مدير المدرسة  يقوم بها مدير المدرسة ومعاونوه ، وسجالت تقييم المعلمين كأفراد من قبل التي

كما أن التدقيق في خطط المعلمين وسجالت التقييم ، وفي عمل الطلبة ونتائجهم  تعتبر  .والمشرفين

 .من األمور ذات الصلة

بموجب المعايير  إجراء مشاهدة الدروس ، قد يقوم مدير المدرسة ومعاونوه باصدار أحكام عند

معايير في مجال بشكل خاص إلى ال من معايير المدرسة ، أو معايير المعلمين )مع اإلشارة 01-02

 .يوضح الجدول في الصفحة التالية كيفية ارتباطها ببعضها البعض  .(المهارات

 

 

 

 المعلم معايير المدرسة معايير الموضوع

 المعرفة وكذلك )8 المعيار المهارات، 01 المعيار للدروس التخطيط

 (8 معيار

 التدريس طريق استخدام

 الحديثة

 المعيار وايضا ) 2 المعيار المهارات، 00 المعيار

 (2 رقم المعيار المعرفة مجال وفي  2

 مجال وكذلك ) 0 المعيار المهارات، 08 المعيار بالمادة المعلم معرفة

 (2و 0 المعيار المعرفة

 (2و 2 وكذلك ) 2 المعيار المهارات، 02 المعيار  لطلبة ا مع التفاعل

 الفردية الفروق مراعاة

 الخاصة التعليمية واالحتياجات

 القيم وايضا ) 2 المعيار المهارات، 02 المعيار

 (2 المعيار واالتجاهات

 المعرفة ايضا ) 2 المعيار المهارات، 02 المعيار الطلبة تقدم تقييم

 (2 المعيار

 



مصادر  ( ، يمكن استخدام مجموعة واسعة من02-02ودعم الطلبة )المعايير  وفيما يتعلق برعاية

مع الطلبة أنفسهم ، والمرشد  األدلة ، بما في ذلك المالحظة والتدقيق في السجالت والمناقشة ، خاصة

( 80و  81مشاركة المدرسة مع المجتمع )المعايير  ويكون التدقيق الغراض  . 02التربوي في المعيار

 .كون مصادر مهمة لألدلةوالمناقشات ، ال سيما مع اولياء االمور ، ست ، فإن التدقيق في السجالت

 

(  من خالل مالحظة الطلبة والمناقشة معهم من المصادر 82-88وستكون نتائج المدرسة )المعايير 

يجب تحليل  ، 82بالنسبة إلى معيار  .التدقيق في السجالت سيكون أمرا مهًما أيًضا .الرئيسية لألدلة

 :النتائج األكاديمية للطلبة ، مع األخذ بعين االعتبار على وجه الخصوص

 والسادس متوسط والثالث ابتدائي السادس ) المنتهية الصفوف في الطلبة نجاح معدالت •

 اعدادي(

 المنتهية غير الصفوف في الطلبة نجاح معدالت •

 صف. كل في مادة كل نتائج •

 للصف. الرسوب معدالت •

 ام تدهورت النتائج، تحسنت هل قبله: الذي والعام الماضي العام نتائج مع النتائج هذه مقارنة •

 عليه؟ ماهي على بقيت

 المدرسة سياق االعتبار بعين االخذ مع مشابهة مدرسة نتائج مع النتائج مقارنة •

المدرسة يجب على اللجنة النظر في جميع األدلة التي تم جمعها ، ومن ثم التوصل إلى حكم حول أداء 

لكل معيار ، ينبغي أن  ينبغي الحكم على مستوى أداء المدرسة باستخدام الواصفات . بموجب كل معيار.

. يجب أن يتم 2أو المستوى  2أو المستوى  8أو المستوى  0تقرر المدرسة ما إذا كانت في المستوى 

 توجد فائدة للمدرسة في االدعاء بأن أدائها أفضل مما هو عليه بالفعل. ذلك بصدق ودقة .وال

 

( ويجب 2ويجب تسجيل االحكام في " استمارة التقييم الذاتي للمدرسة بموجب المعايير" )الملحق 

 كتابة تقرير التقييم الذاتي من قبل اللجنة التي قامت بالتقييم الذاتي.

 

ي كال من انجازات المدرسة ) المعايير التي تلبيها او تتجاوزها ويجب ان يحدد تقرير التقييم الذات

بالكامل( ومجاالت التحسين الخاصة بها ) المعايير التي التلبيها او تلبيها جزئيا(. ويمكن لمدير المدرسة 

 ان يقدم التقييم الذاتي الى اللجنة التي تقوم بعملية التقييم الخارجي للمدرسة.

 

 

 

الخطة التطويرية للمدرسة هي عملية تحديد اهم األولويات للتطوير والتحسين في المدرسة بناءا على 

رؤية المدرسة للمستقبل. انتاج الخطة التطويرية نشاط يتم منطقيا بعد االنتهاء التقييم الذاتي للمدرسة و

من التقييم الذاتي للمدرسة ويجب ان تقوم به نفس اللجنة )لجنة الجودة(. ويتم القيام بالخطة التطويرية 

الدراسي فيتم للمدرسة مرة واحدة في السنة. واذا ما تم القيام بالتقييم الذاتي للمدرسة في نهاية العام 

انتاج الخطة التطويرية في بداية العام الدراسي الذي يليه. ويجب ان تغطي الخطة التطويرية للمدرسة 

 مدة عام واحد ولكن يجب ايضا اعداد رؤية للمدرسة من خالل منظور استراتيجي طويل االمد.

 

 :تطوير المدرسة خطة تشمل ينبغي أن



 رؤية المدرسة •

بما في ذلك االشارة الى المعايير ذات الصلة من معايير  تحسينلل الرئيسية المدرسةأولويات  •

 المدرسة

 التحسينتحقيق التي يجب اتخاذها ل وقابلة للتحقيق وذات صلة محددةاإلجراءات  •

 جدول زمني ويشمل تحديد واضح لتاريخ انجاز االجراء •

 اإلجراءات االشخاص المسؤولين عن اتخاذ  •

 الموارد المطلوبة للقيام باالجراء •

 تقييمهاوكيف ومن قبل من ستتم متابعة تنفيذ الخطة  •

يعد إنتاج خطة تطوير المدرسة نشاطًا أكثر أهمية من مجرد إنجاز اعمال كتابية. هي المفتاح لتحقيق 

كان المراد من الخطة أن تثبت أنها أداة فعالة وأن اإلجراءات لها تأثير ،  وإذا .التحسين في المدرسة

 .للتحقيق الضروري أن تكون اإلجراءات التي يجب اتخاذها محددة وذات صلة وقابلة فمن

، بسبب  00حكما للمعيار  8ابتدائية حصلت على المستوى  على سبيل المثال ، لنفترض أن مدرسة

يس المستخدمة في الرياضيات والعلوم في الصفوف الرابع و الخامس و التدر نقاط الضعف في طرق

 .السادس

 

االجراء: "تدريب المعلمين" يعد هذا المقترح اجراءا عاما جدا ومن غير المتوقع ان يحدث فرقا في 

 جودة المدرسة 

الرابع  ولكن االجراء:  "تدريب المعلمين على طرائق التدريس في الرياضيات والعلوم لمعلمي الصف

تشرين االول . والعمل على قيام معلمي الصف الرابع والخامس  21والخامس والسادس بحلول 

والسادس لمادتي العلوم والرياضيات بزيارة مدرسة اخرى لمشاهدة استخدام طرائق التدريس الحديثة 

صلة من شهر تشرين الثاني وهي اجراءات محددة وذات 02في مادتي الرياضيات والعلوم بحلول 

سيكون لهذه اإلجراءات القدرة على إحداث فرق كبير في جودة التعليم والتعلم في وقابلة للتطبيق". 

 .الرابع والخامس والسادسالرياضيات والعلوم في الصفوف 

 :ومن االجراءات االخرى التي يمكن اخذها بعين االعتبار تتضمن

  قيام مدير المدرسة بمشاهدة دروس الرياضيات والعلوم التي يقوم بتدريسها المعلمون

 المعنيون في الصفوف الثالثة لتحديد اية صعوبات يواجهونها

 .تحليل اختبارات الطلبة  وتقييماتهم في الرياضيات والعلوم لتحديد الفجوة في فهمهم لها 

 دعم والنصح للمعلمينالتهيئة لقيام المشرفين االختصاص لتقديم ال 

 

من  .(2يجب تسجيل خطة التطوير المدرسي باستخدام استمارة الخطة التطويرية للمدرسة )الملحق 

 خطة تطوير المدرسة. الضروري متابعة تنفيذ



في المدرسة  ، أو لجنة خاصة للمراقبة والمتابعة ، أو شخص خارجي مثل  يجب على لجنة الجودة

الجدول الزمني  أن تتحقق بانتظام من أن اإلجراءات قد تم اتخاذها في إطار الصديق الناقد" ،" المشرف

بعد ذلك يجب النظر في نتائج الرصد والتقييم عندما تقوم المدرسة بعد ذلك  .، ويجب أن تقيم أثرها

 ي التالي.بالتقييم الذات

التطويرية )أو  هاتتلقى المدرسة التقييم الخارجي ، يجب على المدارس مراجعة وتنقيح خطط عندما

ولالستجابة لمقترحات التحسين التي قدمتها  إنتاج خطط عمل تكميلية( في ضوء نتائج التقييم الخارجي

 .لجنة التقييم الخارجي

 

عادة ما يتراوح بين  باعتبارهم "أصدقاء ناقدين" لعدد صغير من المدارس ، تم توزيع المشرفين

  و هو عنصر مهم من األدوار الجديدة للمشرفين. وعشرة مدارس. خمسة

 المشرف الصديق الناقد:

 هو شخص يقدم وجهة نظر خارجية صادقة وموضوعية بطريقة بناءة وداعمة •

يشجع ويدعم مدير المدرسة على تحمل مسؤولية أداء المدرسة ، وبناء قدراته ، ومساعدته  •

 ها على تحسين

يعامل مدير المدرسة باحترام ألن مدير المدرسة هو الشخص المتواجد فيها ويعرفها بشكل  •

افضل، ويكسب احترام مدير المدرسة بسبب خبرته من خالل العمل في عدة مدارس ونزاهته 

 وموضوعيته 

إيجابي، وليس سلبي ، داعم ومشجع لمدير المدرسة وليس باحثا عن االخطاء ، ولكن يجب أن  •

 ون على استعداد لتحدي مدير المدرسة عند الضرورة يك

 لن يكون عضًوا في اللجنة التي تتولى عملية التقييم الخارجي للمدرسة. •

ستنمو عالقة مديرو المدارس مع تطور دورهم ليكونوا مطورين ومن ثم قادة  للمدارس  مع 

ق الناقد" كمورد قيم المشرفين " االصدقاء الناقدين" ويجب ان ينظروا الى مشرفهم " الصدي

 والذي يمكنهم ليصبحوا قادة أكثر فاعلية. 

 ويستطيع المشرف الصديق الناقد على وجه الخصوص أن:

يدعم مدير المدرسة في تقييم جودة التعليم والتعلم في الدروس ، من خالل تقديم المشورة  •

 والتحقق من أحكام المدير 



تقييمات الدقيقة ، وتحدي المدرسة إذا كانت مراجعة التقييم الذاتي للمدرسة ، وإقرار ال •

 أحكامها غير دقيقة أو تم التغاضي عن أدلة مهمة

 مساعدة المدرسة على فهم استنتاجات ومقترحات التقييم الخارجي واالستجابة لها  •

التحقق مما إذا كانت الخطة التطويرية للمدرسة تعكس التقييم الذاتي وتستجيب لمقترحات  •

 ، والتحقق من صحة الخطة أو تحديها التقييم الخارجي

 إذا طلبت المدرسة ذلك ، رصد وتقييم تنفيذ خطة تطوير المدرسة. •

العمل كوسيط لالتصال بالمشرفين ذوي اختصاصات محددة ، إذا كانت المدرسة تحتاج إلى  •

 مساعدة 

لتقييم  -( للتقييم الذاتي 2يجب تشجيع المعلمين على استخدام المعايير المعدلة للمعلمين )الملحق 

قد يكون تقييم أدائه بموجب المعايير أمراً صعباً ،  بالنسبة للمعلم ، أدائهم وتخطيط تطورهم المهني.

وهو يشمل قياس معرفة الفرد وفهمه والمهارات المهنية  ولكن يجب أن يصبح أسهل مع الممارسة.

قد  يجب أن يتم هذا التقييم الذاتي بأمانة قدر اإلمكان. والقيم واالتجاهات بموجب معايير المعلمين.

تقييم األقران وينطوي هذا العمل مع زميل ليقوم بالتقييم المشترك يكون من المفيد أيًضا إجراء 

تسجيل  ينبغي بعضهم بعضا، ولمساعدة بعضنا البعض على فهم المعنى المقصود في الممارسة.

وتقييم األقران والتقييم مقابل  نتائج التقييم الذاتي و / أو تقييم االقران على نسق التقييم الذاتي

 (.2لملحق معايير المعلمين )ا

بهذه الطريقة أن يساعد المعلمين على اكتساب المعرفة والفهم لما هو  من شأن استخدام المعايير

كما سيساعد التقييم الذاتي  .كل معلم ، ولتحديد الجوانب التي يحققون فيها أداًء جيًدا متوقع من

يجب  .نه في المستقبلالمعلمين على تحديد المجاالت التي يكون فيها أداءهم أقل قوة ويجب تحسي

سوف تساعد معرفة  .أن يكون هدف كل معلم هو تلبية جميع المعايير بشكل كامل ومن ثم تجاوزها

المعايير واستخدامها للتقييم الذاتي المعلمين على فهم كيفية تقييم أدائهم من قبل مدير المدرسة و / 

 مدرسة و / أو المشرفين بطريقةسيكون بإمكانهم مناقشة أدائهم مع مدير ال كما .أو المشرفين

 .مدروسة ، والنظر معهم في أي تدريب وتطوير آخر قد يكون مفيدا في المستقبل

ومعايير المعلمين  لتقييم جودة التعليم والتعلم ، 02-01مديرو المدارس معايير المدارس  سيستخدم

 .لتقييم وتحسين عمل المعلمين كأفراد في مدارسهم



الذين سيتلقون تدريبا اضافيا ويقوموا بتجريب دور " قادة المدرسة"  021سيلعب مديرو المدارس الــ

دورا  مميزا عن ادوارهم السابقة في التقييم الرسمي الداء المعلمين في  8102-8102في العام 

معلم.  مدارسهم. وسيكون لتقييماتهم نفس وزن تقييمات  المشرفين في تحديد المجموع الكلي لكل

وعلى جميع مديري المدارس االخرين بتقييم اداء معلميهم رغم ان تقييماتهم ستكون اقل وزنا من 

 تقييمات المشرفين. 

على جميع مديري المدارس  دراسة المعايير بعناية بأنفسهم وضمان ان جميع المعلمين درسوها 

 وفهموها قبل القيام بالتقييمات. 

 :عمل المعلمين كـأفراد بالطرق التاليةيمكن جمع االدلة لدعم تقييم 

من المحتمل أن يكون هذا أحد أكثر مصادر األدلة فائدة ، خاصة  من خالل مشاهدة الدروس. •

عند مالحظة الدرس ألغراض تقييم أداء المعلم ،  فيما يتعلق بالمعايير في مجال المهارات.

هذا النهج عن ذلك  يختلف األقل.دقيقة على  21إلى  21من األفضل البقاء في الصف لمدة 

دقيقة  81إلى  02الدروس فقط لمدة  الذي أُتُبع خالل التقييم الخارجي، حيث يمكن مالحظة

ومع ذلك ،  والتعلم ، بدالً من أداء المعلم الفردي. ، وحيث يكون التركيز هو جودة التعليم

ط على ما يقوله المعلم خالل كل المشاهدات،ومهما كان السياق، من المهم التركيز ليس فق

كان الطلبة يتعلمون بشكل فعال ويحققون تقدًما جيًدا ،  إذا ويفعله ولكن أيًضا على الطلبة.

 فعااًل على األرجح ، أياً كانت األساليب التي يستخدمها المعلم. عندها يكون التعليم

صلة خاصة  من خالل المناقشة مع المعلم. فقد تكون االدلة المستقاة من المناقشة ذات •

بالمعايير في مجالي المعرفة والقيم واالتجاهات.  فمثال، من الممكن، ومنن خالل المناقشة، 

 التعرف على فهم المعلم لـ"تطور الطلبة" ومدى التزام المعلم بالتطوير المهني الخاص به

 .ورهمقد يقدم هذا دليالً حول تحفيز الطلبة واهتماماتهم وتط .من خالل المناقشة مع الطالب •

وحيثما أمكن ذلك، يمكن ومن خالل مناقشة اولياء االمور  الحصول على أدلة غير مباشرة 

 .خالل هذه المناقشات يجب تجنب التعليقات الشخصية وانتقادات المعلم .حول هذه األمور

النظر في دفاتر الواجبات البيتية(  الطلبة )على سبيل المثال ، من خالل النظر في عمل •

يحرزونه ، وكيف يتم التحقق من عملهم وتقييمه ، وكمية  لمعرفة مدى التقدم الذي

 .المعلم التعليقات التي يقدمها

من دقة الدرجات ، وتشكيل وجهة نظر  تحليل نتائج تقييم الطلبة واالختبارات ، والتحقق  •

 .الذي يحققونه محول المستوى الذي يعملون به ومدى التقد



سبيل المثال ، الخطط السنوية والفصلية واليومية  النظر في الوثائق والسجالت: على  •

وأوراق االختبارات ، والموارد المستخدمة لدعم تعلم مختلف  للمعلم ، وتمارين التقييم

 .المعلم والدورات التدريبية التي يتم حضورها ، واألنشطة األخرى التي ساهم بها الطلبة،

من  (2التقييم الذاتي وتقييم األقران والتقييم بموجب معايير المعلمين )الملحق  يجب استخدام استمارة

يجب استخدام  .المعايير قبل مديري المدارس لتسجيل تعليقاتهم وتقييماتهم بموجب كل معيار من

اء الدرجات لكل يجب إعط  .المؤشرات للتحقق مما إذا كان المعيار قد تم تحقيقه من جميع النواحي

 :معيار و على النحو التالي

 اجتاز المعيار : 2

 يلبي المعيار من جميع النواحي: 2

 : يلبي المعيار في معظم النواحي2

 إلى تحسين لتلبية المعيار : يحتاج8

 : يحتاج إلى تحسين كبير لتلبية المعيار0

 .011معياًرا ، فإن إجمالي الدرجات سيكون من  81وبما أن هناك 

 المعلمين كأفراد بموجب معايير المعلمين بطريقة عادلة وأمينة وموضوعية ، يجب إجراء تقييمات أداء

من المهم التحقق من أن األدلة التي تدعم التقييم هي في  .ويجب دعمها بأكبر قدر ممكن من األدلة

جراء تقييم آمن لمعيار إذا لم تتوفر أدلة كافية إل .الواقع ذات صلة مباشرة بالمعيار الذي يتم تقييمه

 .معين ، فال يجب إجراء التقييم حتى يتم جمع المزيد من األدلة

تم وضع المعايير  فقد .من المتوقع ، ولفترة من الزمن، أن اليحقق العديد من المعلمين جميع المعايير

 التطوير العراق  وتهدف إلى تعزيز وتوجيه على مستوى عال كعالمة طريق إلى األمام في التعليم في

 .والتحسين في عمل المعلمين ومديري المدارس

 :يجب اتباع النهج التالي .يجب دائًما تقديم تغذية راجعة للمعلم الذي تم تقييم أدائه

تجنب النهج العقابي أو  .المعلم لتحقيق تحسن في أدائه مععتمد نهج "الصديق الناقد" بالعمل أ •

كن مشجعا وداعما ، ولكن أيضا كن حازما إذا لزم األمر عند  ال من ذلك ،وبد .الديكتاتوري

 .اإلصرار على التحسين حيثما كانت هناك حاجة إليه

كان المعلم الذي يتم تقييم عمله ال  إذا .قم بدعوة المعلم لتقديم تقييمه الذاتي بموجب المعايير •

جراء التقييم الذاتي في ، قدم تفسيرا وشجعه على إ يفهم المعايير أو عملية التقييم الذاتي

 تم تقديم تقييم ذاتي ، فأشر إلى أين تتفق معه وأين تتبنى وجهة نظر مختلفة ، إذا .المستقبل

 .في المستقبل بينما تقدم في نفس الوقت اقتراحات بناءة حول كيفية تحسين التقييم الذاتي



م تحقيقها( أوالً ، واالحتفال مشاركة النقاط اإليجابية )بما في ذلك اإلشارة إلى المعايير التي ت •

ناقش المجاالت التي تحتاج إلى تحسين ، بما في ذلك المعايير  ثم .بالنجاحات التي حققها المعلم

النصائح  بعد ، مع إعطاء أمثلة للتأكد من فهم المعلم ألسباب التقييم ، وتقديم التي لم تتحقق

 .واالقتراحات حول اإلجراءات التي يمكن للمعلم اتخاذها

ناقش مع المعلم أي أنشطة تدريبية وتطويرية قد تكون مفيدة في تمكينه من تلبية جميع  •

 سبيل المثال ، قد يكون من المناسب اقتراح مشاهدة معلمين آخرين في المدرسة على المعايير ،

 .أو في مدرسة اخرى ، ممن يلبون المعايير أو يتجاوزونها بالفعل

بذلك ، وينبغي التفكير في  إذا كان أداء المعلم قد تجاوز بالفعل أيًا من المعايير ، فيجب االحتفال  •

كيفية مساعدة المعلم للمعلمين اآلخرين للتعلم منه، على سبيل المثال ، من خالل مشاهدة درس 

 أو زيارة المدرسة

 

(  لتقييم أدائهم 2مدارس استخدام معايير مدير المدرسة المحدثة  )الملحق يجب على مديري ال

أوالً ، مثل المعلمين ، يجب على مديري المدارس دراسة المعايير بعناية  .وتخطيط تطورهم المهني

 .والتأكد من أنهم يفهمونها

أن يكونوا صادقين وسيحتاجون إلى  قد يجد مديرو المدارس صعوبة في التقييم الذاتي في البداية ،

 وقد .ومهاراتهم وقيمهم وتوجهاتهم تجاه المعايير مع أنفسهم أثناء تقييمهم لمعرفتهم وفهمهم

لتقييم أداء كل منهم  يستفيدون أيًضا من إجراء تقييم األقران ، والعمل مع مدير مدرسة موثوق به

ذاتي و / أو تقييم الزمالء على تسجيل نتائج التقييم ال يجب .والقيام بمزيد من التبصر في المعايير

 .(2وتقييم األقران والتقييم بموجب معايير مديري المدارس )الملحق  نسق التقييم الذاتي

تحديد  تمت العملية بدقة وموضوعية ، فإن التقييم الذاتي يجب أن يمّكن مديرو المدارس من وإذا

قاموا بعد ذلك بالتدريب  إذا .كثرنقاط القوة في أدائهم والجوانب التي يحتاجون إلى تطويرها أ

تكون الفائدة  فقط على أدائهم الخاص ولكن  والتطوير المناسبين لتحسين المناطق األضعف ، فلن

يجب على جميع مديري المدارس السعي لتلبية ثم تجاوز  .أيًضا تعم الفائدة على أداء مدرستهم ككل

 .جميع المعايير

مديرو المدارس  فإن معرفة المعايير واستخدامها للتقييم الذاتي ستساعد بالنسبة للمعلمين ، أما

المناقشة المستنيرة ، سوف  على فهم كيفية تقييم أدائهم من قبل المشرف عليهم ، ومن خالل

 .التقييم تمكنهم من الحصول على فائدة أكبر بكثير من



هو أو هي تربوي ،  ."القائد"  هو أكبر بكثير من  المدير االداريمدير المدرسة "المطور" و 

لديهم رؤية للجودة واألداء الذي يتعين على المدرسة  تحقيقها، والقدرة على قيادة اآلخرين 

 .لتحقيق هذه الرؤية

 :لكي يكون مدير المدرسة مطوًرا  وقائدا فعااًل ، يجب على مدير المدرسة

الذي يجب أن تحققه المدرسة ، وتطوير روحية عاليه بين  تعزيز رؤية قوية للتميز  •

 المعلمين والعاملين االخرين والطلبة

إشراك وتأمين دعم المعاونين والمعلمين والعاملين االخرين والطلبة ومنحهم  •

 مسؤوليات وتشجيعهم على تحسين أدائهم ومساءلتهم عليها.

 وتحديد األولويات للتحسين. قيادة تحليل أداء المدرسة ، •

 قيادة التخطيط للتحسين ، ومراقبة تنفيذ وأثر الخطط •

قيادة تحسين نوعية التعليم والتعلم من خالل تشجيع األساليب الحديثة والفعالة ،  •

وتعزيز التطوير المهني للمعلمين ، ومراقبة جودة الدروس وتقديم مالحظات بناءة 

 سن.لمساعدة جميع المعلمين على التح

قيادة تحسين مستوى الجودة في جميع الجوانب األخرى في المدرسة من خالل تعزيز  •

 التطوير المهني للعاملين االخرين فيها ومراقبة عملهم وتقديم تغذية راجعة بناءة.

 تأمين دعم اولياء االمور والمجتمع المحلي من أجل تحسين المدرسة. •

 القناعة أبًدا! االحتفاء بالنجاح والتقدم ولكن ال يصل الى •

وليكون مدير المدرسة  قائدا ومطورا  يحتاج الى المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات المنصوص 

 عليها في معايير مدير المدرسة. وسيحتاج الى الكفايات:

ليكون نموذًجا يحتذى به من قبل المعلمين اآلخرين  -كمعلم يستخدم األساليب الحديثة والنشطة  •

 في المدرسة 

ر ومقيِّم للمنهج  •  كمطَوِّ

 لقيادة تحليل وتقييم أداء المدرسة  -كمحلل ومقيم  •

 كمخطط استراتيجي •

 ألداء المعلمين  -كمقيِّم  •

 كمحفز للتطوير المهني للمعلمين والعاملين اآلخرين  •

 مع الطلبة والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع المدني  -كتواصلي  •



ء فريق العمل ويوفر التوجيه والتأثير على اآلخرين دون أن يقوم ببنا -كصانع قرار استشاري  •

 يكون ديكتاتوراً 

 كقائد ذو رؤية ، ملتزم بالطلبة ، والذي يستطيع  إلهام االلتزام لآلخرين  •

 كموجه  يرعى جميع المعلمين وبقية المالك •

 



  والواصفات والمؤشرات المدرسة معايير اطار :0 الملحق

  المعيار تجاوز :2 المستوى •

 المعيار يلبي :2 المستوى •

 المعيار لتلبية تحسين الى يحتاج :8 المستوى •

 المعيار لتلبية كبير تحسين الى يحتاج :0 المستوى •
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ذاتي بنزاهة 

 و دقة

وتستخدم 

المخرجات 

بفاعلية 

لوضع خطط 

تحسين 

 مناسبة .

التقييم الذاتي على  يستند  8-0

االدلة بما في ذلك الرقابة 

والتحليل ومن اراء الطلبة 

والمعلمين والمالك االخرين 

 واولياء االمور والمجتمع المحلي

 

 

 

 تعرف قيادة المدرسة   8-8

والمعلمين وغيرهم من العاملين 

المدرسة  تجري

تقييما ذاتيا صادقا 

ودقيقا مبنيا على 

تحليل نقاط القوة 

والضعف ويستند 

اقعية من إلى أدلة و

مصادر عديدة. 

ولديها خطة 

تطويرية فاعلة  

تركز بشكل واضح 

على االولويات  

التي تحتاجها 

المدرسة للتحسين 

 المدرسة تجري

 ذاتيا تقييما

 ببعض مدعوما

 وانتجت األدلة

  تطويرية خطة

 األولويات تحدد

  المناسبة،

 بعض وعالجت

 الضعف نقاط

 من بعض وعززت

 في بما القوة نقاط

 التقييمات ذلك

للمدرسة تقييم 

ذاتي، ولكنه ال 

يستند إلى أدلة 

واضحة. وهناك 

خطة تطويرية  

ولكنها عامة، وقد 

ني تركز على المبا

والمرافق بدال من 

تحسين نوعية 

التعليم. وقد تكون 

نسخت الخطة 

التطويرية فهي 

غير مستندة  على 

لم تقم المدرسة بالتقييم الذاتي 

 و/أو التمتلك خطة تطويرية.



في المدرسة كيفية تحليل نقاط 

القوة والضعف في اداء المدرسة 

 بدقة.

 

 

طي الخطط االستراتيجية تع 8-2

للمدرسة االولوية ألهم القضايا 

التي تحتاج الى تحسين وتتضمن 

توصيات من التقييمات الخارجية  

وتكون طموحة وتشمل 

االجراءات المناسبة والجداول 

 الزمنية  

والتطوير  ومحددة 

بجدول زمني، 

وتتضمن توصيات 

التقييمات الخارجية 

 )اينما كان مناسبا(

 

 )اينما الخارجية

 ، مناسبا( كان

 على وتركز

 نوعية تحسين

 .التعليم

 

التقييم الذاتي و / 

أو ال تتضمن 

توصيات من 

التقييمات 

  الخارجية

 



أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

 

. توفر قيادة 2

المدرسة بيئة 

ايجابية  تمكن 

نجاح الطلبة 

والمعلمين 

وبقية المالك 

ويقدرها اولياء 

 االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

تتقاسم القيادة والمعلمين  0.2

وغيرهم من المالك والطلبة نفس 

هداف: هناك وحدة قوية األ

للهدف في المدرسة، وموقف 

 .إيجابي من التغيير والتطوير

يتحمل جميع الكبار   8.2

مسؤولية التعلم والرفاه والتطوير 

 .للطلبة

يُظهر الطلبة الفخر   2.2

بالمدرسة، ويتم عرض 

انجازاتهم واالحتفاء بها في 

 .جميع أنحاء المدرسة

 تشكل القيادة مثاال جيدا   2.2

للمجتمع المدرسي بأكمله، 

وتبدي اهتماما برفاه المعلمين 

وغيرهم من المالك وتبني 

 .قدراتهم

يحترم الطلبة والمعلمين    2.2

وغيرهم من المالك وأولياء 

 األمور قيادة المدرسة 

 المدرسة قيادة

 ونشطة فاعلة

 جماعيا وتعمل

 الواحد الفريق بروح

 والمالك للطلبة قدوة

 المحلي والمجتمع

 بشكل ملتزمين وهم

 بالتطوير كبير

 وتهيئ والتحسين

 العمال ايجابية بيئة

 وتحتفي المدرسة

 الطلبة بنجاحات

 في والعاملين

 وتحظى المدرسة

 من كبير باحترام

 الطلبة قبل

 في والعاملين

 والمجتمع المدرسة

  المحلي

 القيادة تعمل

 كفريق المدرسية

 بيئة وتوفر واحد،

 في إيجابية

 زوتعز المدرسة

 المدرسة تطوير

 يحتفي. وتحسينها

 المدرسة قادة

 التي بالنجاحات

 الموظفون حققها

 معظم. والطلبة

 والمعلمين الطلبة

 األمور وأولياء

 فخورون

 بالمدرسة

 ويحترمون

 .قيادتها

 

 المدرسة  ادارة

 ال ولكن تقليدية،

 التوجيه توفر

 لتطويرها

. وتحسينها

 بيئة وتحسين

  وتهتم  المدرسة

 بالطلبة المدرسة

 بشكل  والمالك

 واليحتفى محدود

 إال بإنجازاتهم

. محدود بقدر

 والمالك الطلبة

 األمور وأولياء

 احترام لديهم

 الدارة محدود

   المدرسة

ادارة المدرسة ضعيفة، وال 

تكون  قدوة حسنة لهم. 

التتمكن  المدرسة  من توفير 

بيئة تعليمية إيجابية، ولدى 

العاملين والطلبة وأولياء 

ألمور قليل من االرتياح أو ا

االحترام  الدارتها واليحتفى 

 باي انجاز.

. قيادة المدرسة 2

نشطة وفاعلة في 

دعم وتحسين 

التعليم والتعلم 

وغيرها من جوانب 

تقدم القيادة المدرسية قيادة  0.2

توجيهية للمعلمين وبقية المالك 

وتدعم طرائق التعليم والتعلم 

 الحديثة

توجه قيادة 

المدرسة جميع 

المعلمين وبقية 

المالك وتدعم 

استخدام طرائق 

توجه قيادة 

المدرسة المعلمين 

وتدعم استخدام 

طرائق التدريس 

الحديثة وتتابع 

وجه ادارة ت

المدرسة المعلمين 

باستخدام طرائق 

التدريس الحديثة 

بشكل عام ) من 

ادارة المدرسة تقليدية والتقدم 

التوجيه الصحيح على دعم 

المعلمين في استخدام طرائق 

التعليم الحديثة وتتابع عملية  

تحسين التعليم والتعلم بشكل 



 عمل المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه القيادة المدرسية   8.2

وتتابع  وتحسن بشكل فاعل 

 التعليم والتعلم وعمل المالك

التدريس الحديثة 

وتتابع تحسين 

عمليتي التعليم 

والتعلم بشكل فعال 

ونشط من خالل 

الزيارات الصفية 

ذية وتقديم التغ

الراجعة وتوفير 

المستلزمات  

التعليمية الالزمة 

وتشجع المتميزين 

 منهم

تحسين عمليتي 

التعليم والتعلم من 

خالل الزيارات 

الصفية  وتقديم 

التغذية الراجعة 

وتوفر 

المستلزمات 

 التعليمية  الالزمة

 

خالل االجتماعات( 

 . 

 محدود جدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدير المدرسة  -2

مواردها المادية 

وبناياتها ومرافقها 

الملحقة بكفاءة و 

 فاعلية.

تحدد المدرسة  0-0

احتياجاتها المالية و 

متابعة تنفيذها بشكل 

 مستمر.

تستخدم المدرسة بنايتها  0-8

ومواردها بشكل صحيح 

للتعلم والنشاطات 

 الالصفية.

 

تتخذ المدرسة االجراءات  0-2

لمناسبة لضمان سالمة  ا

ونظافة وجاذبية بنايتها 

وموقعها ومصانة بشكل 

تستثمرقيادة 

المدرسة أبنيتها و 

مواردها المادية 

وأبنيتها بشكل فاعل 

ومؤثر وتستخدم 

موقعها الجغرافي 

لجعل بيئتها 

التعليمية جاذبة 

ومؤثرة وتديم 

بنايتها ووحداتها 

ية بشكل الصح

مستمر وبما يوفر 

مجاال واسعا لتنفيذ 

تستثمر قيادة 

المدرسة مواردها 

وأبنيتها بشكل جيد 

وتستخدم موقعها 

الجغرافي لجعل 

بيئتها التعليمية 

مالئمة وتحافظ 

على بنايتها 

ووحداتها الصحية 

وتوفر مجاال لتنفيذ 

 االنشطة الالصفية

ظ ادارة تحاف

المدرسة على 

بعض مواردها 

وابنيتها بشكل عام 

اليجاد مناخ مقبول 

لعمليتي التعليم 

والتعلم لبعض 

الطلبة وتهتم 

ببعض االنشطة 

 المحدودة

التستثمر ادارة المدرسة 

مواردها المادية وابنيتها 

بشكل صحيح والتوفر بيئة 

تعليمية صحيحة والتمتلك 

وحدات صحية مناسبة وال 

نفيذ أنشطتها مجاال لت

 الالصفية



 

 

 

أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

جيد وان تكون مرافقها 

 الصحية نظيفة 

االنشطة والفعاليات 

 الصفية والالصفية.

 

 

تدير المدرسة  -2

مواردها البشرية 

 بكفاءة و فاعلية.

 

يوجد في المدرسة عدد  2-0

كاف من المعلمين المختصين 

موزعين حسب االختصاص ) بما 

 فيهم المرشد التربوي(.

 

توزع المدرسة المهام  2-8

المختلفة على المعلمين بشكل 

عدد الطلبة في  عادل و يكون

 الصفوف متوازنا. 

 

 

يتقبل المعلمون و العاملون  2-2

في المدرسة المهام الموكلة اليهم 

 ويؤدونها بلياقة.

 

يُظهر  المعلمون و  2-2

العاملون في المدرسة االلتزام 

 

تمتلك المدرسة عدد 

ف من المعلمين كا

موزعين حسب 

المهام واالختصاص 

بشكل عادل 

ومتوازن وفق اعداد 

الطلبة ويظهرون 

الرضا الوظيفي 

ويؤدون واجباتهم 

بلياقة عالية 

ويلتزمون بالحضور 

ويكرسون اوقاتهم 

طوعا لممارسة 

النشاطات التعليمية 

بشكل فاعل.  وتدعم 

العملية االرشادية 

 بشكل فاعل

 

 

 

 تمتلك المدرسة

عدد من المعلمين  

موزعين حسب 

المهام 

واالختصاصات 

بشكل عادل 

ومتوازن ويؤدوا 

واجباتهم 

ويلتزمون 

بالحضور 

ويمارسون 

النشاطات 

 التعليمية.

وتدعم العملية 

 االرشادية 

 

يوجد في المدرسة 

عدد من المعلمين 

اليغطي 

االختصاصات 

المطلوبة  

واليظهرون 

االلتزام الكامل في 

الوقت المحدد 

ويتعرضون الى 

الضغط الوظيفي 

وكذلك التعامل مع 

الفيض والشاغر 

من المعلمين. 

واعداد الطلبة 

متفاوت في 

 الصفوف.  

وتدعم العملية 

االرشادية بشكل 

 تقليدي 

 

تفتقر المدرسة الى العدد 

الكافي من المعلمين 

المختصين  ويتعرضون 

 للضغط الوظيفي. واليظهرون

االلتزام والحضور في الوقت 

المحدد. واعداد الطلبة في 

نفس المرحلة الدراسية 

 متفاوت في الصفوف. 

 والتدعم العملية االرشادية 



ويحضرون بالوقت المحدد و 

يكرسون وقتهم طوعا لممارسة 

 النشاطات التعليمية.

 

أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

. للمدرسة 2

إجراءات إلدارة 

الجودة، بما في ذلك 

مراقبة جودة 

 .تقديمها

يتم تحليل نتائج ومخرجات  0.2

 الطلبة بعناية فائقة 

 

يتم مشاهدة الدروس وعمل  8.2

الطلبة بانتظام وحزم لضمان 

جودتها العالية  وتحقيق اهداف 

 المنهاج

 

تعمل  قيادة 

 المدرسة بشكل

ممتاز ومستمر على 

نشر ثقافة الجودة 

الشاملة و التقييم 

الذاتي لجودة ادائها 

وتقوم بتحليل 

ها المختلفة انشطت

بشكل حازم ودقيق 

وتنظم وتشخص 

نقاط القوة والضعف 

في ادائها للوصول 

الى افضل حاالت 

االداء في عملها 

وتحسين عمليتي 

التعليم والتعلم 

لتحقيق افضل 

المخرجات التربوية 

وتدعم العملية 

االرشادية وتحدث 

 البطاقة المدرسية 

تنشر قيادة 

المدرسة  ثقافة 

الجودة الشاملة 

وتقوم بعملية 

التقييم الذاتي 

لجودة ادائها 

بشكل جيد وتقوم 

بتحليل نتائج 

الطلبة وتحديث 

البطاقة المدرسية 

وتراعي العملية 

االرشادية  مما 

يضمن تحقيق 

مخرجات تربوية 

 مالئمة

تقوم ادارة 

المدرسة باجراء 

عملية التقييم 

الذاتي لجودة 

ادائها بشكل 

تقليدي بعيدا عن 

ين اجراءات التحس

والتطوير 

والتراعي العملية 

االرشادية  الى حد 

ما وتقوم بتحديث 

بعض البطاقات 

المدرسية وتبدي 

اهتماما محدودا  

بنتائج ومخرجات 

عمليتي التعليم 

 والتعلم 

تهمل ادارة المدرسة  نشر 

ثقافة الجودة الشاملة والتقوم 

بعملية الذاتي وتحليل النتائج 

وال ترصد عمليتي التعليم 

علم واليتم تحديث والت

البطاقات المدرسية وتهمل 

 العملية االرشادية



 

. تشجع المدرسة 2

وتدعم بكفاءة 

التنمية المهنية 

للمعلمين و 

 العاملين اآلخرين

يؤدي المعلمون والعاملون  2-0

عملية التقييم الذاتي بنزاهة 

وعلى نحو منتظم ويضطلعون 

 بتعلمهم الذاتي واجراء البحث 

 

تقوم المدرسة بتقييم  2-8

احتياجاتها التدريبية بدقة )بما 

في ذلك االحتياجات المرتبطة 

بحاجة الطلبة من ذوي 

االحتياجات التعليمية الخاصة  

والصعوبات النفسية( وتدعم 

حضور المعلمين وبقية العاملين 

في الفعاليات التدريبية وتبادل 

الزيارات الغراض التطوير 

ء قدرات المهني وتتعقب بنا

وتطوير المعلمين والعاملين 

 االخرين.

 

يقدم المعلمون والعاملون   2-2

المشاركون في الدورات 

التدريبية  تقريرا عما تعلموه 

وتطبيقه في عملهم ونشره على 

تدعم المدرسة قيام 

المعلمين والعاملين 

عملية التقييم الذاتي 

بنزاهة وانتظام 

وتقييم احتياجاتهم 

بية  بدقة )بما التدري

في ذلك االحتياجات 

المرتبطة بحاجة 

الطلبة من ذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة  

والصعوبات 

 النفسية(  وتشجع 

حضورهم الفعاليات 

التدريبية وتبادل 

الزيارات لتطويرهم 

المهني وتقديمهم 

تقاريرا عما تعلموه 

وتطبيقه في عملهم 

ونشره على 

 زمالئهم 

تمكن  المدرسة 

لمعلمين ا

والعاملين من 

القيام بعملية 

التقييم الذاتي  

وتحديد 

االحتياجات 

التدريبية  اثناء 

حضورهم 

 الفعاليات وتبادل

الزيارات فيما 

بينهم ولكن 

متابعتها ضعيفة 

لتنفيذ ماتعلموه او 

رفع تقارير لما تم 

 تطبيقه 

توجه  المدرسة 

المعلمين للقيام 

بعملية التقييم 

الذاتي لكن 

ثمر نتائج التست

التقييم في بناء 

قدرات العاملين  

وتهمل تبادل 

الزيارات كما اليتم 

تقديم تقارير 

للوقوف على مدى 

االستفادة من 

الفعاليات 

 .التدريبية

تفتقر المدرسة لعملية دعم 

المعلمين والعاملين للقيام 

بالتقييم الذاتي والتشخص 

الحاجات والفعاليات التدريبية  

 والتوجد تدريبات 



 زمالئهم.

أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

 

. عملية صنع 2

القرار فاعلة وتتم 

ادارتها بطريقة 

تشاورية والعمل 

بروح الفريق 

الواحد يكون فاعال 

 في مجتمع المدرسة 

 

يتم حل اية مشاكل قد  2-0

تحصل بشكل جماعي 

ومتناسق مع الحفاظ على 

االحترام المتبادل بين جميع 

 اعضاء المجتمع المدرسي

 

 

تتوفر لمعلمي المدرسة  2-8

وغيرهم من العاملين فرصا 

للمساهمة في مناقشة  

القرارات والخطط. وتكون 

القرارات الناتجة واضحة 

وشفافة وموثقة توثيقا 

 جيدا.

 

يتصرف المعلمون   2-2

والعاملون االخرون بروح 

المسؤولية ويظهرون 

 المبادرة

 

لدى لجان المدرسة  بعض   2-2

تعمل قيادة المدرسة 

بروح الفريق الواحد 

وتشرك العاملين 

فيها في صناعة 

القرارات وحل 

المشكالت بطرق 

فاعلة ومثمرة 

وتفوض الصالحيات 

المطلوبة للعاملين 

بما يضفي الشفافية 

والوضوح على 

ادائها في اطار 

واضح ومحدد بما 

يضمن توزيع 

لجميع االدوار 

اعضاء المجتمع 

 المدرسي 

تشرك ادارة 

المدرسة بعض 

العاملين فيها  في 

صناعة القرارات 

وحل المشكالت 

وتفوض بعض 

الصالحيات النجاز 

مهمات محدودة 

لتحقيق االداء 

 المطلوب

تتخذ ادارة 

المدرسة قراراتها  

بشكل منفرد وال 

تشرك بعض 

العاملين فيها بحل 

المشكالت 

وتفوض جزءا 

من  يسيرا

صالحيتها الداء 

مهام محددة بما 

يضعف االدارة في 

حل مشكالتها 

واالبتعاد عن 

الشفافية 

والوضوح في 

 قرارتها

يتخذ المدير قرارته بشكل 

فردي واليشرك العاملين في 

حل المشكالت واليفوض اي 

من صالحياته للعاملين معه 

واليهتم بعملية التوثيق 

لجميع االجراءات مما جعل 

وضوية وغير المدرسة ف

ملبية لطموحات العاملين 

 فيها والمجتمع المحلي 



وضة اليهم المسؤوليات المف

ضمن اطار شامل محدد 

 بوضوح

 

ثانيا: التعليم 

 و التعلم

. يخطط مدير 01

المدرسة 

والمعلمون تعلم 

 الطلبة بفاعلية

 

تنظيم وتنفيذ المناهج   01-0

الدراسية فعال، ويتم مراجعتها 

 .وتطويرها بانتظام 

الخطط السنوية  تعكس  01-8

والفصلية والشهرية واليومية 

 المنهج بشكل مناسب

تعتمد الخطط التعليمية   01-2

 على التعلم السابق للطلبة

لدى جميع المعلمين 

خطط سنوية 

وفصلية متطابقة مع 

الخطط اليومية 

وفاعلة وتركز على 

تحسين عمليتي 

التعليم والتعلم لدى 

الطلبة واكمال 

مفردات المنهج 

سي في الوقت الدرا

 المحدد

 

لدى معظم 

المعلمين خطط 

سنوية وفصلية  

متطابقة مع 

الخطط اليومية 

تركز على اتمام 

المنهج الدراسي 

ضمن الوقت 

 المحدد 

 

لدى بعض 

المعلمين خطط 

سنوية وفصلية 

متطابقة مع 

الخطط اليومية 

تركز على اتمام 

المنهج الدراسي 

ضمن الوقت 

 المحدد 

 

فصلية التوجد خطط سنوية و

 ومتطابقة مع الخطط اليومية 

 

. يعتمد 00

التعليم في 

المدرسة 

اساليب وتقنيات 

حديثة ونشطة 

والتي تحفز 

الطلبة على 

التعلم ودعمهم 

يعتمد التعليم في المدرسة  00-0

أساليب حديثة، مثل التعلم النشط، 

والعمل الثنائي والعمل الجماعي 

والمناسبة للمواضيع التي يتم 

 تعليمها 

يعتمد التعليم في المدرسة  00-8

و بشكل مناسب الوسائل 

التعليمية المتاحة، بما في ذلك 

يعمل المعلمون على 

استخدام احدث 

الطرائق واالساليب 

والتقنيات التعليمية 

الحديثة  لجعل 

عملية التعلم مرنة 

ة وفاعلة ومؤثر

وتنعكس بشكل 

يعمل المعلمون 

على استخدام   

طرائق التدريس 

المختلفة  لجعل 

عمليتي التعليم 

والتعلم واضحة 

ومفهومة للطلبة 

بالشكل الذي يلبي 

يعتمد المعلمون 

على طرائق 

تدريسية تقليدية 

تستخدم فيها 

التقنيات الحديثة 

في التعليم بشكل 

محدود  وال 

تستجيب لمطالب 

يعتمد المعلمون على 

دام  طرائق تدريس استخ

تقليدية والتي التثير دافعية 

الطلبة نحو التعلم 

 والتستجيب لمطالب النمو 



على التعلم 

 بشكل مستقل.

 

 

 .التقنيات الحديثة

يعتمد التعليم  أساليب   00-2

حديثة بطريقة مرنة وانعكاسية، 

ويستجيب بفاعلية للتحديات عند 

 .ظهورها

يعتمد التعليم على    00-2

االشراك الفعال للطلبة ويمکنهم 

 .من التعلم بشکل مستقل

مباشر على تقدم 

الطلبة ونموهم 

والتعلم بشكل 

مستقل وتراعي 

اشتراكهم في 

انشطة وفعاليات 

 مختلفة 

طموحاتهم 

وتنعكس اثارها 

في بعض جوانبه 

على تقدم معظم 

 الطلبة 

  

المعرفة التي 

 ينشدها الطلبة 

 

ثانيا: التعليم 

 و التعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يتم تعزيز 08

التعليم في 

المدرسة 

بالمعرفة الجيدة 

للمعلمين 

 باختصاصاتهم

 

التعليم  يعكس  08-0

المعرفة الجيدة للمعلم 

)العامة والمحددة( 

بالمفاهيم والمحتوى الذي 

 يتم تعليمه

يعكس التعليم   08-8

مهارات المعلمين الفعالة 

في تقديم المفاهيم 

والمحتوى الذي يتم تعليمه 

بطريقة موجزة ومفهومة 

 لضمان مصلحة الطلبة 

يمتلك جميع 

المعلمين المعرفة 

الجيدة 

م باختصاصاته

ويعكس التعليم 

مهاراتهم الفعالة في 

تقديمهم للمفاهيم 

والمحتوى بشكل 

 موحد ومفهوم

يمتلك اغلب 

المعلمين المعرفة 

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ومهارات التعليم 

 الفعال

يمتلك بعض 

المعلمين المعرفة 

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ومهارات التعليم 

 الفعالة

يفتقد المعلمون المعرفة 

باختصاصاتهم الجيدة 

 ومهارات التعليم الفعالة

. يتفاعل 02

المعلمون بشكل 

فاعل مع 

طلبتهم لتعزيز 

 تعلمهم

 

يعكس التعليم   02-0

مهارات المعلمين الفعالة 

في التواصل اللفظي وغير 

اللفظي، واالسئلة  

 واالصغاء

يعزز المعلمون    02-8

يتفاعل جميع 

المعلمون بشكل 

كبير مع طلبتهم 

ويتواصلون معهم 

بمختلف الوسائل 

ويستمعون الى 

يتفاعل اغلب 

المعلمون بشكل 

مناسب مع طلبتهم 

ويتواصلون مع 

معظمهم بالوسائل 

المتاحة 

يتفاعل قليل من 

المعلمين مع بعض 

الطلبة وبمختلف 

االعمار ويستجيب 

القليل منهم  الى 

اسئلة بعض 

يفتقر المعلمون الىى التفاعل 

والمهارة وروح التواصل مع 

طلبتهم مما احدث فجوة بين 

المعلمين وطلبتهم على 

مختلف االعمار مما أثر 

سلبيا على عمليتي التعليم 



 

 

 

 

ثانيا: التعليم 

 و التعلم

وغيرهم من العاملين بشكل 

فعال التواصل والتعاون مع 

 .الطلبة

ارائهم وافكارهم 

بشكل شفاف وبما 

يحقق نموهم 

وتعلمهم بشكل كامل 

 وصحيح

ويستمعون الى 

بعض من ارائهم 

وافكارهم بالشكل 

الذي يلبي 

 طموحات معظمهم

الطلبة 

 وطروحاتهم بشكل

ضعيف،وال يمتلك 

معظمهم مهارات 

 التواصل

 والتعلم في المدرسة

يراعي  -02

التعليم في 

المدرسة 

الفروق الفردية 

بين الطلبة بما 

في ذلك الذين 

لديهم صعوبات 

نفسية او 

احتياجات 

تعليمية خاصة 

ويمكنّهم جميعا 

 من التعلم 

 

يعكس التعليم معرفة  02-0

المعلمين الجيدة بالظروف 

واالحتياجات والقدرات 

الفردية للطلبة، واستعدادهم 

المعلومات للعمل على 

والمشورة من المرشد 

 .التربوي

يستخدم التعليم   02-8

مجموعة من الطرائق لدعم 

تعلم األفراد وتخطيط تعلمهم 

 .المستقبلي

يعكس التعليم    02-2

اإليمان بقدرة كل طالب على 

 .االنجاز

يوظف التعليم   02-2

مختلف المهام واألنشطة 

لتتناسب مع القدرات 

 .المختلفة للطلبة

يراعي جميع 

المعلمين الفروق 

الفردية بشكل فعال 

من خالل معرفتهم 

العالية بالظروف 

واالحتياجات 

والقدرات الفردية 

اعتمادا على 

معلومات المرشد 

التربوي واستخدام 

مهارات تعلم االفراد 

بما يالئم القدرات 

المختلفة للطلبة 

ويعزز االيمان 

 بالقدرة على االنجاز

يراعي اغلب 

ن الفروق المعلمي

الفردية اعتمادا 

على معلومات 

المرشد التربوي 

واستخدام مهارات 

تعلم االفراد بما 

يالئم القدرات 

المختلفة للطلبة 

ويعزز االيمان 

بالقدرة على 

 االنجاز

يراعي بعض 

المعلمين الفروق 

الفردية اعتمادا 

على خبرتهم قي 

التعلم واليالئم 

القدرات المختلفة 

للطلبة او تعزيز 

قدرة على ال

االنجاز واغلبهم 

يهمل دور المرشد 

 التربوي 

يهمل معظم المعلمين مراعاة 

الفروق الفردية ودور 

المرشد التربوي والتهتم 

بالقدرات الذاتية للطلبة على 

 االنجاز 



ثانيا: التعليم 

 و التعلم 

تقوم  -02

المدرسة برصد 

وتقييم تقدم 

الطلبة بشكل 

 مستمر وفعال

 

معلمي المدرسة  لدى  02-0

اجراءات مناسبة في تقييم 

اداء الطلبة وتقدمهم 

 الدراسي

يتلقى الطلبة تغذية   02-8 

راجعة فعالة لمساعدتهم 

 .على تحسين عملهم

ترتيبات المدرسة   02-2

الختبار الطلبة شفافة 

 .ونزيهة، والنتائج دقيقة

 يشجع  جميع

المعلمون  الطلبة  

على مراجعة 

نتائجهم  بشكل 

فاعل ومستمر 

ويحافظ المعلمون  

على اجراء 

االختبارات بشكل 

شفاف ونزيه مما 

يؤدي الى الحصول 

على نتائج دقيقة 

 وعالية 

يشجع معظم 

المعلمون  الطلبة  

على مراجعة 

نتائجهم  بشكل 

فاعل ومستمر 

ويحافظ  المعلمون 

على اجراء 

بشكل  االختبارات

جيد مما يؤدي الى 

الوصول الى نتائج 

 جيدة ومقبولة 

يشجع بعض 

المعلمون الطلبة 

على مراجعة 

نتائجهم بشكل 

تقليدي  وال يوفر 

الشفافية 

والوضوح حول 

عملية اجراء 

االختبارات وتحليل 

 نتائج الطلبة 

اليشجع المعلمون الطلبة 

على مراجعة نتائجهم  كما 

ة انهم يفتقدون الى الشفافي

والوضوح والنزاهة في 

اختبارات الطلبة والمحافظة 

 على نتائجهم 

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

   

تد .02

عم 

المدرسة 

التطور 

الشخصي 

للطلبة 

 بفاعلية

 

 

قواعد  تكون  02-0

وإجراءات المدرسة 

الواضحة لمكافأة السلوك 

الجيد وتصحيح السلوك 

السيئ، وتشجيعها على 

احترام قيم ومعتقدات 

اآلخرين، فعالة في تعزيز 

القيم اإليجابية والسلوك 

 المسؤول من قبل الطلبة.

تعزز المدرسة بشكل   02-8

فعال السالم والتفاهم 

المتبادل، ومحبة الطبيعة، 

لبيئة، والمشاركة وحماية ا

تمتلك المدرسة 

قواعد واجراءات 

واضحة لتعزيز 

السلوك الجيد 

وتقويم  السلوك 

السيئ وتشجيع 

الطلبة على احترام 

قيم ومعتقدات 

االخرين والسالم 

والتفاهم المتبادل 

بشكل فاعل وتوفر 

المدرسة االنشطة 

االضافية الفنية 

تمتلك المدرسة 

قواعد واجراءات 

لتعزيز السلوك 

الجيد وتقويم 

الكثير من  السلوك 

السيئ وتشجع 

الطلبة على احترام 

قيم ومعتقدات 

 االخرين

وتوفر المدرسة 

االنشطة االضافية 

لمعظم طالبها كما 

تمتلك المدرسة 

القليل من قواعد 

السلوك ولديها 

بعض االجراءات 

لتعزيز السلوك 

الجيد وتقويم 

السيئ وضعف 

تشجيع الطلبة 

على احترام قيم 

ومعتقدات 

االخرين،وهناك 

مشاركة  محدودة 

لالنشطة االضافية 

تفتقر المدرسة لقواعد 

واجراءات تعديل السلوك 

ترام قيم ومعتقدات واح

االخرين وتهمل االنشطة 

االضافية الفنية والرياضية 

 للطلبة 



 البناءة مع المجتمع.

توفر المدرسة    02-2

مجموعة جيدة من األنشطة 

اإلضافية، على سبيل المثال 

الفنية والرياضة، ونجاح 

تشجع الطلبة على المشاركة 

 فيها.

تطور المدرسة    02-2

المهارات الحياتية للطلبة 

على نحو فعال وتوفر 

التوجيه المهني الجيد لهم، 

ناسب مع قدراتهم بما يت

 ورغباتهم بشأن مستقبلهم.

والرياضية واالدبية 

المسابقات و

وتشجيع الطلبة 

على احترام القيم 

وتطوير المهارات 

 الحياتية

انها تطور بعض 

 هارات الحياتية  الم

 ولطلبة محددين

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

 

تدعم   -02

االمدرسة وتؤكد 

حقوق االنسان 

 للطلبة

المدرسة  تُظهر  02-0

الوعي بالمبادئ العالمية 

لحقوق اإلنسان، وتعمل 

بنشاط على تعزيز حقوق 

الفتيات والطلبة من  ذوي 

االحتياجات التعليمية 

الخاصة والطلبة الذين 

 لديهم مشاكل نفسية.

توفر المدرسة   02-8

للطلبة  فرصا مناسبة 

للتعبير عن آرائهم الخاصة 

وتعزز بشكل فعال احترام 

قيادة المدرسة توفر 

فرصا تعليمية وبيئة 

جاذبه وأمنة لجميع 

الطلبة من ذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

والطلبة المتسربين 

 بما يضمن

استمرارهم بالدوام 

وعدم تسربهم 

وتتيح لهم الفرص 

ادة توفر قي

المدرسة بيئة 

تعليمية مناسبة 

وأمنة لمعظم 

الطلبة 

والمتسربين 

وذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

بما ينسجم مع 

المبادئ العالمية 

لحقوق االنسان 

توفر ادارة 

المدرسة البعض 

من متطلبات البيئة 

التعليمية المطلوبة 

ساهم في وت

التحاق القليل من 

الطلبة 

والمتسربين 

وتوفر القليل من 

مستلزمات تعليم 

الطلبة ذوي 

االعاقة وذوي 

ادارة المدرسة تفتقر الى 

توفير فرص تعليمية وبيئة 

جاذبة والتراعي المبادئ 

مية لحقوق االنسان العال

وتهمل الطلبة ذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات التعليمية 

الخاصة ويكثر فيها اعداد 

 المتسربين



 رين.آراء اآلخ

تدعم المدرسة   02-2

حصول الجميع على التعليم  

وتتخذ خطوات فعالة لضمان 

حضور جميع الطلبة )بما 

في ذلك الفتيات والطلبة من 

االحتياجات االعاقة وذوي 

التعليمية الخاصة والطلبة 

من ذوي المشاكل النفسية( 

بانتظام، وعدم التسرب، 

واالستفادة من التعليم الذي 

 توفره .

للتعبير عن اراءهم 

ومعتقداتهم وبما 

يلبي المبادئ 

العالمية لحقوق 

 االنسان

وتمكنت من 

تقليص نسبة 

التسرب من 

 .المدرسة

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

كما انها تراعي 

القليل من مبادئ 

حقوق االنسان 

 العالمية 

توفر   -02

المدرسة  دعما 

مناسبا للطلبة من 

ذوي االعاقة وذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

 والموهوبين

المدرسة الدعم  توفر  02-0 

المادي والمعنوي المناسب 

للطالب من ذوي االعاقة وذوي 

 االحتياجات التعليمية الخاصة.

 

 

تستوفي المدرسة   02-8

متطلبات القوانين المتعلقة 

بالطلبة من  ذوي االحتياجات 

 التعليمية الخاصة.

 

توفر المدرسة 

الدعم المادي 

والمعنوي للطلبة 

من ذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

وتستوفي متطلبات 

القوانين المتعلقة 

 بهم وتوفر مختلف

االنشطة التي 

تتناسب مع االهداف 

المختلفة للطلبة 

الموهوبين وتحسين 

توفر المدرسة 

الدعم المادي 

والمعنوي لذوي 

االعاقة وذوي  

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

وتميز الطلبة 

الموهوبين 

وتراعي ذوي 

التحصيل 

 المنخفض

وتنفذ الكثير من 

تهتم المدرسة 

بذوي االعاقة 

وذوي  االحتياجات 

التعليمية  الخاصة 

وتوفر بعض الدعم 

المعنوي وال 

تراعي الفروق 

الفردية للطلبة 

الموهوبين او 

ذوي التحصيل 

المنخفض وتنفذ 

القليل من االنشطة 

الخاصة بذوي 

تهمل المدرسة الدعم المادي 

والمعنوي لذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات التعليمية  

الخاصة والتلبي متطلبات 

القوانين المتعلقة بهم وتفتقر 

الى االنشطة التي تراعي 

الطلبة الموهوبين وال تحسن 

اداء الطلبة ذوي التحصيل 

 المنخفض



 

توفر المدرسة أنشطة    02-2

مختلفة  تتناسب  مع األهداف 

للطلبة من  ذوي المختلفة 

 التحصيل العالي.

 

 

توفر المدرسة برامج    02-2

تعليمية تكميلية فعالة للطلبة من  

 ذوي التحصيل المنخفض.

 

 

 

 

اداء ذوي التحصيل 

 المنخفض

االنشطة الخاصة 

طلبة ذوي بال

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

 التعليمية الخاصة 

االعاقة وذوي 

اجات االحتي

 التعليمية الخاصة 

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

 

تعزز  -02    

المدرسة صحة 

الطلبة وسالمتهم 

ورفاههم النفسي 

 .بشكل فعال

المدرسة بيئة آمنة  توفر  02-0

للطلبة  من خالل اتخاذ 

االحتياطات المناسبة ضد الحريق 

والمخاطر البدنية األخرى، 

وضمان حماية الطلبة من 

اإلساءة، وضمان أن الطلبة على 

معرفة بالمخاطر ويعرفون  كيفية 

تتخذ المدرسة 

االجراءات المطلوبة 

لتوفير بيئة صحية 

وأمنة للطلبة 

وحمايتهم من 

المخاطر واالساءة 

وضمان صحتهم 

تتخذ قيادة المدرسة معظم 

االجراءات لتوفير بيئة 

صحية وأمنه لحماية 

الطلبة من مخاطر االساءة 

وضمان صحتهم النفسية 

والبدنية وتوفر فرص 

الشراكة المجتمعية وتمنح 

تقوم ادارة 

المدرسة ببعض 

االجراءات لتوفير 

بيئة صحية لحماية 

الطلبة من بعض 

المخاطر وترتبط 

ببعض الصالت في 

تفتقر المدرسة الى 

بيئة صحية وامنة 

باجراءات والتقوم 

لحماية الطلبة من 

مخاطر االساءة 

وضمان صحتهم 

والتعزز الشراكة 



 الحفاظ على سالمتهم.

 

 

المدرسة صحة  تعزز  02-8

الطلبة البدنية والعقلية بفعالية، 

على سبيل المثال، من خالل 

الحفاظ على صالت جيدة مع 

االمؤسسات المحلية، وتوفير 

غرفة طبية مناسبة وتعزيز األكل 

 الصحي في حانوت المدرسة.

 

يعمل المرشد التربوي    02-2

للمدرسة بشكل وثيق مع 

المعلمين ويوفر المشورة والدعم 

 لديهمفعال للطلبة الذين ال

صعوبات نفسية، وضمان 

 نجاحهم في المدرسة.

 

البدنية والنفسية 

بواسطة التغذية 

الصحية والتدريب 

الرياضي وتعزز 

الشراكة المجتمعية 

وابراز  بشكل كبير

دور المرشد 

التربوي في حل 

مشكالت الطلبة 

لضمان تعلمهم 

واستمرارهم 

 بالدراسة 

المرشد التربوي دورا في 

 حل مشكالت الطلبة 

المجتمع المحلي 

وتمنح المرشد 

التربوي دورا 

محدودا  لمعالجة 

 مشاكل الطلبة 

المجتمعية والتضمن 

تعلمهم ونجاحهم 

والوجود أو التمنح 

المرشد التربوي 

دورا في حل 

مشكالت  الطلبة 

لضمان استمرارهم 

 بالدوام 

رابعا: 

الشراكة مع 

 المجتمع

للمدرسة  – 81

شراكة جيدة مع 

المجتمع المحلي  

ومنظمات المجتمع 

تتواصل المدرسة بشكل   81-0

فعال مع المجتمع المحلي 

ومنظمات المجتمع المدني 

المحلية، وتشارك في األنشطة 

تتواصل  المدرسة 

بشكل فعال مع 

المجتمع المحلي و 

جميع منظمات 

المجتمع المدني 

تتواصل المدرسة مع 

المجتمع المحلي بشكل 

جيد واغلب منظمات 

المجتمع المدني وتشارك 

عهم في االنشطة وتوفر م

تتواصل المدرسة 

الى حد ما مع 

بعض منظمات 

المجتمع المدني 

والتشارك معهم  

تهمل المدرسة 

التواصل مع منظمات 

المجتمع المدني 

والتشارك معهم في 

االنشطة والتوفر 



 معهم. المدني

 

 

 

تؤمن المدرسة موارد    81-8

وخبرات إضافية من المجتمع 

المحلي ومنظمات المجتمع 

المدني، بما يعود بالنفع على تعلم 

 الطلبة ورفاههم.

 

المحلية وتتشارك 

في االنشطة معهم 

وتوفر موارد 

وخبرات اضافية 

منهم بما يعود 

بالنفع على تعلم 

 الطلبة ورفاههم

 

 

موارد وخبرات اضافية 

 منهم

في االنشطة وتوفر 

القليل من الموارد 

والخبرات االضافية 

 منهم

ارد والخبرات المو

 االضافية منهم

رابعا: 

الشراكة مع 

 المجتمع

تتواصل   -80

وتتعاون المدرسة 

بشكل فاعل مع 

اولياء االمور  

وتشركهم في دعم 

وتعزيز تعلم أبنائهم 

 وإنجازهم

اولياء تزود المدرسة   80-0

بمعلومات مناسبة عن االمور 

اولياء تقدم أبنائهم، وتشارك 

بشكل فعال في ضمان االمور 

حضور أطفالهم للمدرسة 

 بانتظام، ودعم تعليم أبنائهم.

 

لدى المدرسة مجلس   80-8

أولياء األمور / مجلس اآلباء 

والمعلمين ناشط، وتتواصل 

بانتظام مع أولياء األمور من 

خالل ترتيب االجتماعات، 

تتواصل وتتعاون 

المدرسة بشكل 

فاعل وناشط مع 

االمور جميع اولياء 

من خالل 

االجتماعات ووسائل 

التواصل االجتماعي 

واستطالعات الرأي 

وتزودهم 

بالمعلومات الجيدة 

عن تقدم ابنائهم 

والمشاركة الفاعلة 

في انتظامهم 

تتواصل المدرسة مع 

 معظم اولياء امور الطلبة

من خالل االجتماعات 

ووسائل التواصل 

االجتماعي واستطالعات 

الرأي وتزودهم 

بالمعلومات عن تقدم 

ابنائهم ودعم انتظامهم 

بالدوام وبيان مشاركة 

في أولياء األمور مجلس 

 االنشطة المدرسية 

تتواصل المدرسة 

مع بعض اولياء 

االمور بعقد 

اجتماعات روتينية 

غير مؤثرة وعدم 

ومات ايصال المعل

الكافية عن ابنائهم 

والمشاركة في 

االنشطة محدود 

 جدا

التتواصل المدرسة 

مع اولياء امور 

الطلبة والتحقق 

اجتماعات اولياء 

االمور وليست لدى 

اولياء االمور 

معلومات عن قدرات 

وانتظام ابنائهم 

بالدوام ومجلس 

غير  أولياء األمور

 فاعل



وإرسال النشرات اإلخبارية، أو 

نشر المعلومات على موقعها 

 وني.اإللكتر

 

تسعى المدرسة وتقدر    80-2

آراء أولياء األمور حول القضايا 

ذات الصلة، وتنجح في تشجيعهم  

على المشاركة في األنشطة 

 المدرسية.

 

بالمدرسة وتشجع 

أولياء مجلس 

على األمور 

المشاركة باالنشطة 

المدرسية بشكل 

 فعال

خامسا: 

النتائج 

 والمخرجات 

للطلبة قيم   -88

اخالقية واجتماعية 

جيدة ويعرفون 

كيف يحافظون على 

 سالمتهم وصحتهم 

الطلبة طيبون   88-0

ومتعاونون ويظهرون 

المسؤولية االجتماعية و يجيدون 

 التواصل االجتماعي.

 

يتصرف الطلبة بشكل   88-8

جيد وهادئ، ولديهم قيم أخالقية 

جيدة، ويظهرون التزامهم 

 بالسلوك الجيد.

 

يُظهر الطلبة الوعي    88-2

بالمخاطر ومعرفة بکيفية حماية 

يتمتع جميع الطلبة 

بالقيم االخالقية  

وسلوكهم  العالية

هادئا ومقبول بشكل 

كبير. والتعاون فيما 

بينهم والتواصل 

االجتماعي فاعل 

ولديهم المعرفة 

الكاملة في 

المحافظة  على 

صحتهم وسالمتهم 

من المخاطر من 

خالل اتباعهم السبل 

الصحيحة لذلك 

يتمتع اغلب الطلبة بالقيم 

االخالقية  والتواصل 

تماعي. يكون سلوك االج

الطلبة مقبوال وهادئا. 

ويكون اهتمامهم جيدا في 

المحافظة على صحتهم 

والحفاظ على انفسهم من 

المخاطر من خالل 

 مراعاتهم  للتعليمات. 

يتمتع بعض الطلبة 

بالقيم االخالقية 

واالجتماعية. 

ويتصرفهم بعضهم 

بصورة غير الئقة. 

وليس لديهم 

معرفة مناسبة عن 

ى الحفاظ عل

سالمتهم وصحتهم 

لقلة مراعاتهم 

 للتعليمات

لدى الطلبة  سلوكيات 

غير مرغوب بها 

وليس لديهم معرفة 

للمحافظة على 

 سالمتهم وصحتهم



 أنفسهم.

 

يُظهر الطلبة العناية   88-2

بالحياة الصحية والنظافة 

 الشخصية والعامة.

 

واالهتمام بنظافتهم 

 الشخصية. 

خامسا: 

النتائج 

 والمخرجات 

االداء   -82

االكاديمي للطلبة 

 جيد او تحسن

تبين نتائج االختبارات أن  82-0

جميع القدرات  الطلبة  ومن

حققوا تقدما جيدا مع مرور 

 الوقت. 

 

عمل الطلبة ومشاركتهم   82-8

جيده جدا أو تظهر تحسنا مع 

 مرور الوقت.

 

معدل الرسوب في    82-2

 الصف منخفض أو أنه انخفض.

 

يحقق الطلبة  للصفوف    82-2

غير المنتهية نتائج أكاديمية 

جيدة تتماشى  مع ما يتوقع من 

تبين نتائج الطلبة 

للصفوف غير 

المنتهية ان جميعهم 

على اختالف 

قدراتهم قد حققوا 

نتائج جيدة جدا 

تناسب الفئة 

العمرية ويظهر 

التقدم في نتائجهم 

مع مرور الوقت 

وانخفاض نسب 

الرسوب في الصف 

الى اقل مستوى 

ونسبة النجاح  

ممتازة )اكثر من 

22 .)% 

وتبين نتائج  جميع 

تبين نتائج معظم الطلبة 

للصفوف غير المنتهية 

على اختالف قدراتهم 

وا نتائج انهم قد حقق

جيدة تتناسب مع الفئة 

العمرية مع وجود تقدم 

في نتائجهم بـمرور 

الوقت وانخفاض نسب 

الرسوب  ونسبة النجاح 

 21 - % 22 جيدة )

%). 

وتبين نتائج الطلبة 

للصفوف المنتهية  على 

اختالف قدراتهم انها قد 

حققت نتائج جيدة 

ونوعية تتناسب مع 

 الفئة العمرية لهم

تبين نتائج بعض 

الطلبة  للصفوف 

غير المنتهية على 

اختالف قدراتهم 

انهم قد حققوا 

نتائج دون الوسط 

وان نتائج 

الناجحين 

التتماشى مع الفئة 

العمرية وزيادة 

عدد الراسبين 

ونسبة النجاح 

(21 %- 21)% 

وتبين نتائج الطلبة 

للصفوف المنتهية 

على اختالف 

قدراتهم انهم قد 

تدني نتائج الطلبة 

للصفوف غير المنتهية  

الى اقل المستويات 

وارتفاع نسب الرسوب 

في الصف وعلى اختالف 

اعمارهم ونسبة النجاح 

 %(21اقل من )

وتبين نتائج الطلبة 

للصفوف المنتهية  على 

اختالف قدراتهم انهم قد 

 حققوا  نتائج غير مقبولة 



 اعمارهم 

 

يحقق الطلبة مستوى جيد  82-2

من النتائج االكاديمية للصفوف 

المنتهية تتماشى مع مايتوقع من 

 اعمارهم 

الطلبة للصفوف 

المنتهية على 

اختالف قدراتهم  

انهم قد حققوا نتائج 

جيدة جدا ونوعية 

 تفوق الفئة العمرية.

حققوا نتائج 

متوسطة تتناسب 

مع الفئة العمرية 

 لهم

الطلبة   -82 

واولياء االمور 

راضون عن التعليم 

الذي تقدمه 

 المدرسة

يعبر الطلبة وأولياء   82-0

أمورهم عن وجهات نظر إيجابية 

في االستبانات  وفي االجتماعات، 

ويشارك أولياء االمور بشكل جيد 

 في األنشطة المدرسية.

 

المدرسة لها سمعة    82-8

طيبة في المجتمع المحلي، 

 لى القبول  فيها مرتفع.والطلب ع

 

 

 

معدل حضور الطلبة    82-2

 جيد، أو تحسن

يعبر اكثر الطلبة 

واولياء امورهم عن 

وجهات نظر ايجابية 

في االستبانات 

واالجتماعات 

ومشاركة اولياء 

االمور بشكل فاعل 

في االنشطة 

المدرسية والطلب 

على القبول في 

المدرسة مرتفع 

لسمعتها في 

 المجتمع المحلي 

ومعدل الحضور 

 %22اكثر 

يعبر بعض الطلبة 

واولياء االمور عن 

وجهات نظرهم 

االيجابية في االستبانات 

واالجتماعات ومشاركة 

بعض اولياء االمور في 

االنشطة المدرسية 

والطلب على القبول في 

 المدرسة جيد 

ومعدل الحضور اكثر 

 % 21من  

يعبر قلة من 

الطلبة واولياء 

امورهم عن 

رهم في وجهات نظ

االستبانات 

واالجتماعات 

ومشاركة ضعيفة 

من بعض اولياء 

االمور في 

االنشطة المدرسية 

والطلب على 

القبول في 

المدرسة ضعيف. 

معدل حضور 

الطلبة اكثر من 

22 % 

يفتقر الطلبة واولياء 

امورهم لفرص التعبير 

عن وجهات نظرهم في 

االستبانات واليحضروا 

او يشاركوا في االنشطة 

رسية والطلب على المد

القبول في المدرسة 

معدوم ومعدل حضور 

 % 22الطلبة  اقل من 



يطور   -82 

الطلبة 

مهاراتهم 

الفكرية 

واالجتماعية  

والذكائية بشكل 

 جيد

يُظهر الطلبة مهارات  82-0

جيدة في التحقيق وحل 

 المشکالت واإلبداع.

 

زاد عدد الطلبة    82-8

أداءهم جيدا   المتميزين  وكان

 في المسابقات.

 

يمتلك جميع الطلبة 

مهارات االبداع 

ومهارة حل 

المشكالت وارتفاع 

اعداد المخرجات 

التعليمية من 

 المتميزين 

يمتلك معظم الطلبة 

مهارات االبداع وحل 

المشكالت مع زيادة في 

 اعداد المتميزين 

يمتلك بعض 

الطلبة مهارات 

االبداع وحل 

المشكالت مع 

بعض وجود 

 المتميزين 

يفتقر الطلبة لمهارات 

االبداع وحل المشكالت 

وقلة اعداد الطلبة 

 المتميزين 

  معيار لكل االدلة لجمع ارشادات :8 الملحق

  االدلة لجمع ارشادات المعايير

تمتلك المدرسة رؤية و رسالة طموحة  -0

ومناسبة  و مدونة بوضوح وتحدد 

 توجهات مناسبة لتطور المدرسة 

 .والرسالة الرؤية تحدد التي السجالت وتقييم دراسة

 .فاعليتها ومدى والرسالة الرؤية عرض يتم أين مالحظة

 حياة على والرسالة الرؤية تؤثر كيف والرسالة؛ الرؤية إنتاج في شاركوا الذين  العالقة ذوي مع والتفكير مناقشةال

 المدرسة؟

تقوم المدرسة بعملية تقييم ذاتي  -8

و دقة وتستخدم المخرجات بنزاهة 

 بفاعلية لوضع خطط تحسين مناسبة .

هل تستند إلى أدلة، بما في ذلك نتائج اختبارات : التقييم الذاتي وخطط التحسين المدرسية: دراسة وتقييم السجالت

ج الطلبة؛ هل تحدد بوضوح نقاط القوة والضعف الرئيسية، وأولويات التحسين؟ هل تظهر سجالت اللجان أن نتائ

الطلبة وأدائهم تم تقييمها بشكل صحيح؟ هل تحدد خطة التحسين جداول زمنية مناسبة؛ مدى التقدم المحرز في 

 تنفيذ الخطة؛ ما هي التحسينات التي أدخلت على المدرسة خالل العام الماضي؟

ر وأعضاء المجتمع مع مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة والطلبة وأولياء األمو مناقشة 

ما هي اإلجراءات التي  .كيف تم إجراء التقييم الذاتي؛ ما هو فهمهم لنقاط القوة والضعف في المدرسة: المحلي



 اتخذتها لتنفيذ خطة تطوير المدرسة وما هي التحسينات الفعلية التي تم إدخالها؟

 .أعضاء لجنة جودة المدرسة عمل اللجنة وكيفية وضع الخطة التطويرية مع مناقشة 

 

 

 

 

 

توفر قيادة المدرسة بيئة ايجابية   -2

تمكن نجاح الطلبة والمعلمين وبقية 

 المالك ويقدرها اولياء االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

هل هناك جو إيجابي؛ هل يتم االحتفال بإنجازات الطلبة ؛ هل يتحمل  جميع البالغين : اروقة المدرسة مالحظة

بالمعلمين وغيرهم من العاملين في  هل يقوم مدير المدرسة بدور واضح ويرتبط بشكل إيجابي .المسؤولية

 واولياء االمور؛ هل يبدي الطلبة الفخر في المدرسة؟( بما في ذلك الطلبة المحرومين) المدرسة وجميع الطلبة

 

عن االجراءات المتخذة لبناء قدرات المعلمين وغيرهم من العاملين في المناقشة والتفكير مع ذوي العالقة  

وروحهم المعنوية؟ هل يقوموا بالتقييم الذاتي لعملهم؟ هل يشعرون بانهم هم المدرسة؟ مدى جودة التزام

 مدعومين بشكل جيد؟ هل يشعرون بامكانهم النمو والتطور في مهنتهم؟ 

 

 

 هل لديهم مواقف إيجابية تجاه المدرسة؛ هل هم فخورون بعملهم وإنجازاتهم؟: مع الطلبة مناقشة 

 

 هل لديهم الثقة في المدرسة وقيادتها؛ هل يمکنهم تحديد أي تحسينات تم تحقيقها؟: مع أولياء األمور  مناقشة 

 

قيادة المدرسة نشطة وفاعلة في دعم  -2

وتحسين التعليم والتعلم وغيرها من 

 جوانب عمل المدرسة

تعليم المعلمين؛ هل ( مرة واحدة على األقل)هل يراقب مدير المدرسة بانتظام  :التفكير والمناقشة  مع ذوي العالقة

يقوم بتقديم التغذية الراجعة وتوفير التدريب الذي يشجع على اعتماد األساليب الحديثة ويساعد المعلمين على 

التحسن؛ هل يقوم بمتابعتها لضمان إجراء تحسينات؛ هل يقدم تغذية راجعة مفيدة إلی أعضاء آخرين من المالك 

 ت المشرفين الخاصة بالمعلمين الذين تمت زيارتهم ؟لمساعدتهم علی التحسين؟ هل يتابع توصيا

 



التي تسجل مالحظات مدير المدرسة وتقييمات عمل المعلمين وغيرهم من العاملين في  دراسة وتقييم السجالت

 .المدرسة وإجراءات المتابعة المتخذة

 

تدير المدرسة مواردها المادية  -2

وبناياتها ومرافقها الملحقة بكفاءة و 

 .فاعلية

هل نظيفة ومستدامة بشكل جيد، وهل تستخدم  -( بما في ذلك المرافق الصحية)موقع المدرسة والمباني : مالحظة

البناية بشكل جيد لألنشطة الصفية والالصفية؟ هل يوفر موقع المدرسة ومبانيها بيئة جذابة ومحفزة ومرحبة، 

 وموارد تعليمية أخرى؟من خالل الديكور والعرض؟ هل لدى الطلبة كتب مدرسية كافية 

التي تسجل استخدام المدرسة لمواردها المالية وخططها لصيانة وتحسين المبنى  دراسة وتقييم السجالت

 .والمرافق والموارد

تدير المدرسة مواردها البشرية  -2

 بكفاءة و فاعلية.

التي تبين توزيع المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة؛ توزيع الطلبة على  دراسة وتقييم السجالت

 .ومعدل حضور المعلمين ومساهماتهم في األنشطة المدرسية .الصفوف؛ ساعات العمل من قبل المعلمين

مين وغيرهم أسباب توزيع المعلمين وغيرهم من العاملين؛ ورأيه في التزام المعل: التفكير ومناقشة  ذوي العالقة 

 .من العاملين ومدى أدائهم لمسؤولياتهم

کيف يشعرون بأعباء عملهم؛ حضورهم؛ والتزامهم بتعليمهم : مع المعلمين والموظفين اآلخرين مناقشة 

 .واألنشطة اإلضافية األخرى في المدرسة

للمدرسة إجراءات إلدارة الجودة، بما . 2

 .في ذلك مراقبة جودة تقديمها

ما مدى دقة وصرامة وصحة )التي تبين تحليل نتائج الطلبة ونتائجهم ومخرجاتهم  السجالتدراسة وتقييم 

هل الرصد منتظم، وهل يظهر أن المنهج مغطى بصورة مرضية ) ؛ ونتائج رصد الدروس وعمل الطالب(التحليل؟

ة من قبل المرشدين هل تقوم اإلدارة بمتابعة تحديث البطاقات المدرسي .وأن التعليم والتعلم ذو نوعية جيدة(

 التربويين؟

كيف يتم رصد الدروس وعمل  .كيف تم تحليل نتائج الطلبة، وما الذي يظهر: التفكير ومناقشة  ذوي العالقة 

 الطلبة وماذا تظهر نتائج الرصد؟

 

تشجع المدرسة وتدعم بكفاءة التنمية  -2

 المهنية للمعلمين و العاملين اآلخرين

تقييم االحتياجات التدريبية؛الزيارات التي تم تبادلها ؛   .التي تسجل التقييم الذاتي للمعلمين دراسة وتقييم السجالت

التقارير عنها؛ وسجالت إدارة  كتابةدورات التدريب التي حضرها  المعلمين وغيرهم من العاملين وكيفية 

 .المدرسة لبناء القدرات وتطوير المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة

دقة التقييمات الذاتية للمعلمين؛ والتعلم والبحوث التي اضطلعوا بها؛ ما حصلوا : التفكير ومناقشة ذوي العالقة 

 .عليه من تبادل الزيارات والدورات التدريبية

هل : كيف يتصل مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة والطلبة ببعضهم البعض: الحظةم 



عملية صنع القرار فاعلة وتتم ادارتها  -2

بطريقة تشاورية والعمل فاعال بروح 

 الفريق الواحد في مجتمع المدرسة 

 

 االحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة واضحة؟

كيف يتم حل المشاكل واتخاذ القرارات؛ وما هي المسؤوليات التي يقوم بها : التفكير ومناقشة ذوي العالقة 

رهم من العاملين، واللجان؛ هل يشعر العاملون بانه يتم استشارتهم حول القضايا التي تؤثر المعلمون كأفراد وغي

 على المدرسة؛ كيف يعمل الجميع معا؟

 التي تسجل أعمال اللجان وعمليات صنع القرار دراسة وتقييم السجالت

يخطط مدير المدرسة والمعلمون   -01

 تعلم الطلبة بفاعلية

 

هل )التي تحدد تغطية المنهاج والخطط السنوية والدورية والشهرية واليومية لكل معلم  دراسة وتقييم السجالت

تغطية المناهج مرضية؟ هل تتوافق خطط المعلم مع المناهج الدراسية؟ هل هناك أدلة على أن الخطط تعتمد على 

 (التعلم السابق للطالب؟

 .ن قبل المشرفينمن الزيارات السابقة إلى المدرسة م دراسة وتقييم السجالت

يستخدم التعليم في المدرسة اساليب  -00

وتقنيات حديثة ونشطة والتي تحفز 

الطلبة على التعلم ودعمهم على التعلم 

 بشكل مستقل

 .أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشرات: مالحظة

ما هي طرق التعليم المستخدمة عادة في كل صف، وكيف : ينمع الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخر مناقشة 

 يستجيب الطلبة عادة لهم؟

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين دراسة وتقييم السجالت

يتم تعزيز التعليم في المدرسة   -08

 بالمعرفة الجيدة للمعلمين باختصاصاتهم

 

 .وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشراتأكبر عدد ممكن من الدروس، : مالحظة

ما هي المعرفة التي ينقلها المعلمون في كل صف؛ وكيف يتم : مع الطلبة والمعلمين وغيرهم من العاملين مناقشة 

 نقله وكيف هي فاعلية النقل؛ وكيف يستجيب الطلبة عادة؟

 .المشرفين قبل نم المدرسة إلى السابقة الزيارات من السجالت وتقييم دراسة

يتفاعل المعلمون بشكل فاعل مع   -02

 طلبتهم لتعزيز تعلمهم

 

 .أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشرات: مالحظة

كيف يقوم المعلمون عادة بالتواصل مع الطلبة في كل صف : مع الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخرين مناقشة 

 األسئلة واالستماع لهم، وكيف يستجيب الطلبة عادة؟ وطرح

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين دراسة وتقييم السجالت

يراعي التعليم في المدرسة الفروق   -02

الفردية بين الطلبة بما في ذلك الذين 

يعانون من صعوبات نفسية او احتياجات 

 من التعلم تعليمية خاصة ويمكنّهم جميعا 

 .أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشرات: مالحظة

كم من المعلمين يعرفون عن الظروف واالحتياجات والقدرات : مع الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخرين مناقشة 

 ة؟الفردية لطالبهم وبأي الطرق وكيف يستخدمون معرفتهم لدعم تعلم الطلب

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين دراسة وتقييم السجالت

تقوم المدرسة برصد وتقييم تقدم  -02

 الطلبة بشكل مستمر وفعال

 .أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشرات: مالحظة

 كيف تم رصد وتقييم التقدم والتحصيل للطالب؟: الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخرين مع مناقشة 



أوراق : التي تبين كيف يتم رصد وتقييم تقدم الطلبة دراسة وتقييم كتب الطلبة وغيرها من السجالت 

 (.هل هي مناسبة ودقيقة؟ )، والسجالت األخرى(هل هي مناسبة ومنصفة؟ )االمتحانات

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين السجالت دراسة وتقييم

 

 

 

تدعم المدرسة التطور الشخصي  -02

 للطالب بفاعلية

 

 

كيف تعزز البيئة  .سلوك الطلبة وطريقة ارتباطهم ببعضهم البعض ومع الكبار في اروقة المدرسة: مالحظة

المدرسية السلوك والمواقف المناسبة؛ أي أنشطة إضافية تجري خارج المناهج الدراسية؛ الطرق التي تحتفل بها 

المدرسة وتكرم الطلبة الذين يظهرون مواقف إيجابية وسلوك جيد؛ اإلجراءات التي تتخذها المدرسة لتصحيح 

 .السلوك غير المناسب من قبل الطلبة

 تتخذها التي واالجراءات .التصرف کيفية حول المدرسة لتوقعات ويستجيبون يفهمون هل :الطلبة مع  مناقشة

 هل المجتمع؛ مع والمشاركة البيئة حماية تجاه إيجابية مواقف يظهرون هل .الجيد السلوك لتعزيز المدرسة

 مدى أي إلى (التربوي لمرشدا ذلك في بما ) العاملين من وغيرهم المعلمين قبل من جيدا مدعمون بأنهم يشعرون

 تلقوا هل المدرسة؛ في قيادية بأدوار للقيام لهم المتاحة الفرص هي ما المتاحة؛ اإلضافية األنشطة في يشاركون

 ؟ المستقبلية ومهنهم دراستهم حول جيدة مشورة

 في يشاركون لذينا ونسبة عدد للطالب؛ المقدمة اإلضافية الالصفية األنشطة تبين التي السجالت وتقييم دراسة

 .للطالب المقدم المهني والتوجيه األنشطة؛

تدعم االمدرسة وتؤكد حقوق    -02

 االنسان للطلبة

التي تبين كيف تعزز المدرسة حقوق اإلنسان لجميع الطلبة وخاصة حقوق الفتيات  دراسة وتقييم السجالت

 والطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والمتعففين وابناء النازحين وقتيا من ديارهم

فهمهم لحقوق اإلنسان وكيف تعزز المدرسة حقوق : مع الطلبة والمعلمين وغيرهم من العاملين مناقشة 

اإلنسان؛ كيف توفر المدرسة للطالب فرصا مناسبة للتعبير عن آرائهم واحترام آراء اآلخرين؛ اإلجراءات التي 

 .تتخذ لضمان أن يظل الطلبة، وال سيما من الفئات المعوزة، في التعليم وال يتسربون من المدرسة

اإلنسان وتوفر الفرص للطالب النشرات والملصقات واألنشطة التي توضح كيف تعزز المدرسة حقوق : مالحظة



 .للتعبير عن آرائهم؛ على سبيل المثال، المنشورات الجدارية، برلمان المدرسة

توفر المدرسة دعما مناسبا للطلبة   -02

من ذوي االعاقة وذوي االحتياجات 

 التعليمية الخاصة والموهوبين

هل : مثال) لتعليمية الخاصة تم االهتمام بها؟ هل احتياجات الطلبة من ذوي االحتياجات ا: اروقة المدرسة مالحظة

هل هم قادرون على االنخراط بشكل كامل في .  )هناك مرافق صحية مناسبة للطلبة الذين لديهم صعوبات  حركية

 األنشطة التعليمية؟

 

: والمعلمين وغيرهم من العاملين (وخاصة ذوي االعاقة وذوي االحتياجات التعليمية الخاصة)مع الطلبة  مناقشة 

ما هو الدعم اإلضافي الذي يتلقاه ذوي االعاقة وذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والطلبة ذوي التحصيل 

ما هي الطرق التي تقوم بها المدرسة إلثراء المناهج الدراسية بأنشطة ومواد إضافية  .المنخفض ومدى فاعليته

كيف تضمن المدرسة تنفيذ التعليمات واللوائح الرسمية المتعلقة بالطلبة ذوي  للطالب الموهوبين والمتفوقين،

 االحتياجات التعليمية الخاصة؟

التي تظهر االنشطة والمواد التعليمية قد تم تعديلها  لتلبي احتياجات الطلبة ذوي االعاقة  دراسة وتقييم السجالت

 .إلثراء اإلضافي للطالب الموهوبينوذوي  االحتياجات التعليمية الخاصة، وكيفية توفير ا

 

 

تعزز المدرسة صحة الطلبة  -02

 .وسالمتهم ورفاههم النفسي بشكل فعال

على سبيل )أنحاء المدرسة،حول األدلة على اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة الطلبة والصحة والرفاه  :مالحظة

وحماية الموقع ضد الدخالء؛ نوعية الغذاء في المثال، وجود معدات إطفاء الحريق وأدوات اإلسعافات األولية، 

 ( حانوت  المدرسة

األخرى؛ كيف ترصد المدرسة  روابط مع المؤسساتعلى التي تبين كيف تحافظ المدرسة  دراسة وتقييم السجالت

فيما يخص دراسات )صحة الطلبة واألغذية المتاحة لهم في حانوت المدرسة؛ كيف يدعم المرشد التريوي األفراد 

 .؛ كيف تستجيب المدرسة الى اي من حاالت تعرض الطلبة  الى االصابة أو االساءة(حالةال

يشرف ويدعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات نفسية، ويدعم رفاه / كيف يقوم : مع المرشد التربوي مناقشة 

 .جميع الطلبة

للمدرسة شراكة جيدة مع المجتمع  – 81

 المحلي  ومنظمات المجتمع المدني

كيف تفاعلت المدرسة مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، وما هي : التفكير ومناقشة ذوي العالقة

 الفوائد التي أسفرت عنها؟

 .التي توضح شراكة المدرسة مع المجتمع المحلي والروابط مع منظمات المجتمع المدني دراسة وتقييم السجالت

تتواصل وتتعاون المدرسة بشكل   -80

وتشركهم عل مع مجلس اولياء االمور  فا

كيف تتفاعل المدرسة مع أولياء األمور؛ وعدد االجتماعات التي حضروها؛ :: التفكير ومناقشة ذوي العالقة

التغذية وكيف تم رفع وعيهم بالعملية التعليمية؛ ما هي الطرق التي قدمت بها المدرسة المعلومات؛ ما هي 



 الراجعة التي تم طلبها من اآلباء واألمهات؟ في دعم وتعزيز تعلم أبنائهم وإنجازهم

  .تسجيل عمل مجلس اآلباء( بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعيةومواقع االنترنت) دراسة وتقييم السجالت

اظهار كيفية تواصل المدرسة مع أولياء األمور؛ وتبيان كيفية إبالغ المدرسة لآلباء عن التقدم الذي والمعلمين. 

 .ه أطفالهميحرز

للطلبة قيم اخالقية واجتماعية جيدة   -88

ويعرفون كيف يحافظون على سالمتهم 

 وصحتهم 

 .وجو المدرسة.  مواقف الطلبة  وسلوكهم حول المدرسة: مالحظة

فهمهم للمخاطر على سالمتهم  وكيف يحمون أنفسهم؛ فهمهم للحياة الصحية والنظافة : مع الطلبة مناقشة 

 .والعامةالشخصية 

االداء االكاديمي للطلبة جيد او   -82

 تحسن

التي تبين النتائج التي تحققت في االمتحانات واالختبارات من قبل جميع الطلبة في جميع  دراسة وتقييم السجالت

 .المواد في كل مرحلة، ومعدل الرسوب في الصف، ومقارنة البيانات مع أي بيانات وطنية ذات صلة

 .، وتقييم جودة عملهم ومشاركتهم مع مرور الوقتكتب الطلبةدراسة وتقييم 

بمرور ( أو لم تتحسن)إلى أي مدى تحسنت . مدى التقدم والتحصيل الدراسي الجيد: التفكير ومناقشة ذوي العالقة

 الوقت؛ إلى أي مدى حقق الطلبة من جميع القدرات والظروف تقدما؟

 تقدما جيدا؟ هل يمكنهم توضيح التقدم الذي أحرزوه؟ هل يعتقدون أنهم حققوا: مع الطلبة مناقشة 

 

الطلبة واولياء االمور راضين عن   -82

 التعليم الذي تقدمه المدرسة

بالمدرسة، وتفاصيل حضور اولياء االمور  سجالت حضور الطلبة  ورسوبهم  وإلتحاقهم دراسة وتقييم السجالت

في االجتماعات التي تنظمها المدرسة؛ نتائج أي استطالعات رأي  اولياء االمور التي تجريها المدرسة؛ وتفاصيل 

 .طلبات  القبول في  المدرسة

لمجتمع ما مدى رضاهم عن المدرسة، وما مدى جودة سمعة المدرسة في ا: مع الطلبة وأولياء األمور مناقشة 

 المحلي؟

 

يطور الطلبة مهاراتهم الفكرية   -82

 واالجتماعية  والذكائية بشكل جيد

 .المهارات التي أظهرها الطلبة في الدروس واألنشطة اإلضافية مالحظة

 

التي تسجل عدد ونسبة الطلبة الذين شاركوا في المناسبات والمسابقات الخارجية،  دراسة وتقييم السجالت

عدد ونسبة الطلبة الذين انتقلوا بنجاح من المدرسة إلى المرحلة التالية من التعليم . واألنشطة الالصفية األخرى

 للعام الماضي

 

 



  : معايير المعلمين مع المؤشرات والواصفات2الملحق 

 معايير المعلمين

 المعـرفــــــة المجال 

 يعرف المعلم المواضيع التي يدرسها - 0 المعيار

 تكون شروحات وتوضيحات المعلم للموضوع  الدراسي دقيقة 0-0 المؤشرات

 عالقة بالحياة اليومية للطالب  ايجعل المعلم من الموضوع الدراسي ذ 0-8

 يفهم المعلم كيفية الربط بين موضوع درسه والمواضيع االخرى  0-2

 يواكب المعلم اخر التطورات العلمية في مجال اختصاصه 0-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم معرفة ممتازة 

بالمادة الدراسية. يعرف 

المعلم كيفية شرح المواضيع 

ويعرف كيفية  بوضوح ،

توضيح جميع الجوانب ، مما 

يجعلها واضحة للطلبة. يكون 

ربط الموضوع بالمواضيع 

السابقة ممتازا  وكذلك 

الموضوعات األخرى والحياة 

اليومية للطلبة، بحيث تكون 

أهمية المحتوى واضحة 

للجميع. يواكب المعلم آخر 

التطورات في مادته ا 

لدراسية ويلهم الطلبة 

اسها بمحتوى بحماسِه /حم

 الدرس. 

يظهر المعلم معرفة ممتازة 

يظهر المعلم معرفة جيدة 

بالمادة الدراسية. يعرف 

المعلم كيفية شرح المواضيع 

بوضوح ، ويعرف كيفية 

توضيح جميع الجوانب . 

يكون ربط الموضوع 

بالمواضيع السابقة جيدا  

وكذلك الموضوعات األخرى 

والحياة اليومية للطلبة. يتابع 

ر التطورات في المعلم آخ

مادته الدراسية ويظهر 

مستوى جيًدا من الحماس 

لمحتوى الدرس. يظهر المعلم 

معرفة جيدة بالموارد ذات 

الصلة بتعليم المادة الدراسية 

)بما في ذلك ، وعند الحاجة ، 

الكتاب المنهجي، ودليل 

يظهر المعلم معرفة مقبولة 

بالمادة الدراسية. يعرف 

المعلم كيفية شرح المواضيع 

بوضوح ، ويعرف كيفية 

توضيح اغلب الجوانب . 

يكون ربط الموضوع 

بالمواضيع السابقة جيدا  

وعات األخرى وكذلك الموض

والحياة اليومية للطلبة. قد 

يكون المعلم مهتما بأخر 

التطورات في مادته الدراسية 

ويظهر مستوى جيًدا من 

الحماس لمحتوى الدرس. 

يظهر المعلم معرفة مقبولة 

بالموارد ذات الصلة بتعليم 

المادة الدراسية )بما في ذلك 

، وعند الحاجة ، الكتاب 

يظهر المعلم بعض المعرفة 

بالمادة الدراسية ، ولكن 

هناك ثغرات كبيرة في 

معرفته. شرح المعلم 

وتوضيحاته فعالة بشكل 

جزئي فقط. نادراً ما يربط 

المعلم الموضوع 

بالموضوعات السابقة أو 

المواد األخرى أو حياة الطلبة 

اليومية. يُظهر المعلم وعيًا 

محدوًدا بآخر التطورات في 

الموضوع ويظهر حماسة 

 محدودة لمحتوى الدرس.

يظهر المعلم بعض المعرفة 

بالموارد ذات الصلة بتعليم 

في ذلك المادة الدراسية )بما 

، عند الحاجة ، الكتاب 

يظهر المعلم معرفة محدودة 

جدا بالمادة الدراسية ، ولكن 

هناك ثغرات كبيرة في 

معرفته. شرح المعلم 

وتوضيحاته غير واضحة وال 

يربط الموضوع 

بالموضوعات السابقة أو 

المواد األخرى أو حياة الطلبة 

اليومية. المعلم غير مطلع 

وضوع بآخر التطورات في الم

ويظهر حماسة محدودة 

لمحتوى الدرس ان وجدت 

 أساسا.

يظهر المعلم بعض المعرفة 

بالموارد ذات الصلة بتعليم 

المادة الدراسية )بما في ذلك 

، عند الحاجة ، الكتاب 



بالموارد ذات الصلة بتعليم 

المادة الدراسية )بما في ذلك 

، وعند الحاجة ، الكتاب 

المنهجي، ودليل المعلم 

وكتاب النشاط والمعدات 

والموارد الالزمة للتطبيق 

 العملي( وكيفية استخدامها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

اء والكيمياء والعلوم والفيزي

، يظهر المعلم معرفة واالحياء

ممتازة باستراتيجية التعلم 

الخماسي ، وكيفية تقسيم 

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

وكيفية ربط األجزاء مًعا ، 

وكيفية استخدام الموارد ذات 

 الصلة للتطبيق العملي. 

،  للغة اإلنجليزيةبالنسبة 

يظهر المعلم الفهم الممتاز 

فاعلية للمنهجيات الت

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج.

 

المعلم وكتاب النشاط 

والمعدات والموارد الالزمة 

للتطبيق العملي( وكيفية 

 ستخدامها.ا

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والعلوم والفيزياء والكيمياء 

، يظهر المعلم معرفة واالحياء

جيدة باستراتيجية التعلم 

الخماسي ، وكيفية تقسيم 

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

وكيفية ربط األجزاء مًعا ، 

وكيفية استخدام الموارد ذات 

 الصلة للتطبيق العملي. 

،  اإلنجليزيةللغة بالنسبة 

يظهر المعلم الفهم الجيد 

للمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج.

المنهجي، ودليل المعلم 

كتاب النشاط والمعدات و

والموارد الالزمة للتطبيق 

 العملي( وكيفية استخدامها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والعلوم والفيزياء والكيمياء 

، يظهر المعلم معرفة واالحياء

مقبولة باستراتيجية التعلم 

الخماسي ، وكيفية تقسيم 

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

وكيفية ربط األجزاء مًعا ، 

ية استخدام الموارد ذات وكيف

 الصلة للتطبيق العملي. 

،  للغة اإلنجليزيةبالنسبة 

يظهر المعلم فهما مقبوال 

للمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج.

المنهجي، ودليل المعلم، 

وكتاب النشاط والمعدات 

والموارد الالزمة للتطبيق 

العملي( وكيفية استخدامها، 

ولكن هناك ثغرات كبيرة في 

 معرفتها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والفيزياء والكيمياء  والعلوم

يظهر المعلم بعض  ، واالحياء

الوعي باستراتيجية التعلم 

الخماسي ، وكيفية تقسيم 

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

وكيفية ربط األجزاء مًعا ، 

وكيفية استخدام الموارد ذات 

الصلة للتطبيق العملي ، 

ولكن معرفته محدودة. 

،  للغة اإلنجليزيةبالنسبة 

يظهر المعلم بعض الوعي 

بالمنهجيات التفاعلية 

لمستخدمة لتقديم محتوى ا

 المنهاج 

المنهجي، ودليل المعلم، 

وكتاب النشاط والمعدات 

والموارد الالزمة للتطبيق 

العملي( ويظهر فهما محدودا 

استخدامها، ولكن  في كيفية

هناك ثغرات كبيرة في 

 معرفتها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والفيزياء والكيمياء  والعلوم

، يظهر المعلم بعض  واالحياء

الفهم إن وجد أصال 

باستراتيجية التعلم الخماسي، 

وكيفية تقسيم موضوع 

الدرس وفقًا لذلك ، وكيفية 

ربط األجزاء مًعا ، وكيفية 

د ذات الصلة استخدام الموار

للتطبيق العملي ، ولكن 

للغة معرفته محدودة. بالنسبة 

، يظهر المعلم  اإلنجليزية

بعض الفهم إن وجد 

بالمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج 

 

 

 



 المعـرفــــــة المجال

 يعرف المعلم ويفهم متطلبات المنهج الدراسي للموضوع الذي يدرسه-8 المعيار

 ُخطط المعلم تلبي متطلبات المنهج الدراسي المؤشرات

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم معرفة شاملة 

بكيفية وضع الخطة اليومية 

والفصلية والسنوية، وتوزع 

الخطة كافة  مفردات المنهاج 

باتقان . تغطي الخطة جميع 

مع تقسيم  الجوانب ،

الموضوعات بكفاءة ، وتدعم 

الجودة العالية في عمليتي 

 التعليم والتعلم.

الخطة اليومية شاملة من  

جميع النواحي ، وهي تتطابق 

بدقة مع الخطط السنوية 

والخطط الفصلية وتعكس 

بشكل كامل المنهاج الدراسي 

للمادة وأهداف موضوع 

الدرس المدرجة في دليل 

تم تغطية المعلم )إن وجد(. ت

موضوعات المنهاج بشكل 

شامل وإكمالها في الوقت 

المحدد ، مما يؤدي بالنتيجة 

إلى مستوى تعلم ممتاز 

 للطلبة.

 

يظهر المعلم معرفة جيدة 

بكيفية وضع الخطة اليومية 

والفصلية والسنوية، وتوزع 

الخطة كافة  مفردات المنهاج 

في وتدعم الجودة الجيدة 

 عمليتي التعليم والتعلم. 

تتطابق الخطة اليومية مع 

الخطط السنوية والخطط 

الفصلية وتعكس المنهاج 

الدراسي للمادة وأهداف 

موضوع الدرس المدرجة في 

دليل المعلم )إن وجد(. تتم 

تغطية موضوعات المنهاج 

بشكل حسن وإكمالها في 

الوقت المحدد ، مما يؤدي 

 بالنتيجة إلى مستوى تعلم

 جيد للطلبة.

 

يظهر المعلم معرفة مقبولة 

بكيفية وضع الخطة اليومية 

والفصلية والسنوية، وتوزع 

الخطة مفردات المنهاج 

بطريقة مرضية في معظم 

 المجاالت. 

 

تتطابق الخطة اليومية مع 

الخطط السنوية والفصلية  

وعلى نطاق واسع على 

الرغم من أنها ال تعكس 

 بالكامل  موضوعات المنهاج

الدراسي للمادة وأهداف 

موضوع  الدرس المدرجة 

في دليل المعلم )إن وجد(. تتم 

تغطية موضوعات المنهج 

الدراسي ويتم إكمال نسبة 

جيدة من المنهاج  في الوقت 

 المحدد.

يظهر المعلم معرفة محدودة 

بكيفية تطوير الخطة اليومية 

 والفصلية والسنوية. 

 

في بعض األحيان ال تتطابق 

اليومية مع الخطط الخطة 

السنوية والفصلية  وتعكس 

المنهاج الدراسي للمادة 

وأهداف الموضوع المدرجة 

في دليل المعلم )إن وجد( إلى 

حد محدود فقط. تتم تغطية 

موضوعات المنهج الدراسي 

، ولكن يتم إكمالها في وقت 

 متأخر.

يظهر المعلم معرفة قليلة أو 

معدومة بكيفية تطوير الخطة 

 والفصلية والسنوية. اليومية 

 

ال تتطابق الخطة اليومية مع 

الخطط السنوية والفصلية وال 

تعكس المنهاج وأهداف 

الموضوع المدرجة في دليل 

المعلم )إن وجد(.  اليتم 

 تغطية موضوعات المنهج.



 

 يعرف المعلم ويفهم كيفية عرض موضوع الدرس للطالب  -2 المعيار

 الدرس ورفده بأمثلة ذات عالقة بشكل يناسب اهتمام الطلبة يعرف المعلم موضوع 0-2 المؤشرات

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة كاملة 

ودقيقة بموضوع الدرس 

وكيفية تقديمه بطريقة فعالة 

وجذابة للطلبة. األمثلة ذات 

صلة عالية وجذابة. يضمن 

 اهتمام الطلبة  بالكامل

 ويحفزهم  للتعلم.

يعرف المعلم ويفهم بشكل 

شامل كيفية استخدام 

االساليب والتقنيات المتاحة 

التي تجعل الموضوع مثيًرا 

 الهتمام الطلبة.

 

لدى المعلم معرفة بموضوع 

الدرس من جميع الجوانب 

ويعرف كيفية تقديمه بشكل 

فعال للطلبة. األمثلة المقدمة 

ذات صلة وجذابة والمعلم 

في ضمان اهتمام ناجح 

الطلبة. يعرف المعلم ويفهم 

كيفية استخدام االساليب 

والتقنيات المتاحة التي تجعل 

الموضوع مثيًرا الهتمام 

 الطلبة.

لدى المعلم معرفة بموضوع 

الدرس وكيفية تقديمه في 

معظم الجوانب. األمثلة غالبًا 

وليست دائما مناسبة . وغالبا 

ما يكسب اهتمام الطلبة. 

يفهم  كيفية استخدام يعرف و

االساليب والتقنيات المتاحة 

التي تجعل الموضوع مثيًرا 

 الهتمام الطلبة.

لدى المعلم معرفة جزئية 

بموضوع الدرس وكيفية 

تقديمه للطلبة. قد ال تكون 

األمثلة ذات صلة بالموضوع 

بالكامل. يظهر الطلبة اهتماًما 

محدوًدا بالموضوع. يظهر 

دودا  المعلم معرفة وفهما مح

في كيفية استخدام االساليب 

والتقنيات المتاحة التي تجعل 

الموضوع مثيًرا الهتمام 

 الطلبة.

معرفة المعلم بمحتوى 

الدرس وكيفية تقديمه 

محدودة للغاية. قد ال تتطابق 

األمثلة مع موضوع الدرس. 

المعلم ال يضمن اهتمام الطلبة 

بالموضوع. يظهر المعلم 

معرفة وفهم في كيفية 

تخدام االساليب والتقنيات اس

المتاحة التي تجعل الموضوع 

مثيًرا الهتمام الطلبة بشكل 

 قليل او معدوم.

 

 المعـرفــــــة المجال

 يعرف المعلم ويفهم كيف َ يتعلم ويتطور  الطلبة   -2 المعيار

 يفهم المعلم بأن للطلبة أساليب مختلفة للتعلم  0-2 المؤشرات

 طرق المعلم مالئمة لمستوى اعمار الطلبة  2-8

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة شاملة 

بمختلف طرق تعلم وتطور 

الطلبة. يُظهر المعلم معرفة 

لدى المعلم معرفة جيدة 

بأساليب تعلم وتطور الطلبة 

المختلفة. يُظهر المعلم معرفة 

لدى المعلم معرفة بأساليب 

ر الطلبة المختلفة تعلم وتطو

في معظم الجوانب. يُظهر 

يمتلك المعلم بعض المعرفة 

بأساليب تعلم وتطور  الطلبة 

المختلفة، لكنها محدودة. 

معرفة المعلم بمختلف أساليب 

تعلم الطلبة وتطورهم 

محدودة للغاية ويظهر المعلم 



ممتازة بكيفية جعل طرق 

التعليم مناسبة لمختلف 

األعمار واالحتياجات 

والقدرات النفسية لجميع 

الطلبة  وتنعكس بشكل 

إيجابي في فهم الطلبة 

 وتطوير أفكارهم.

 

 

جيدة بكيفية جعل طرق 

التعليم مناسبة لمختلف 

األعمار واالحتياجات النفسية 

 وقدرات الطلبة. 

المعلم معرفة مقبولة بشكل 

عام لكيفية جعل طرق التعليم 

مناسبة لمختلف األعمار 

واالحتياجات النفسية وقدرات 

 الطلبة. 

طريقة التعليم تقليدية ويظهر 

لمعلم معرفة محدودة بكيفية ا

أخذ األعمار واالحتياجات 

النفسية والقدرات المختلفة 

 للطلبة بعين االعتبار.

معرفة قليلة أو معدومة 

بكيفية أخذ األعمار 

واالحتياجات النفسية 

ة والقدرات المختلفة للطلب

بعين االعتبار عند تحديد 

 طرق التعليم  المستخدمة .

 يعرف المعلم ويفهم علم طرائق التدريس الحديثة -2 المعيار

 

 يفهم المعلم بأن الطالب هوالمحور في عمليتي التعليم والتعلم  0-2 المؤشرات

طرائتتق التتتعلم مثتتل العمتتل الثنتتائي والعمتتل الجمتتاعي والنشتتاطات المحفتتزة               مثتتل االلعتتاب  يستتتخدم المعلتتم احتتدث 2-8

 الخ-----والمسابقات وااللغاز 

 

   

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة ممتازة 

باستخدام طرائق التدريس 

الحديثة والتكنولوجيا ولديه 

معرفة ممتازة بالتعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

المنصات التعليمية 

االلكترونية المتاحة. ويفهم 

تماًما مفهوم التعلم النشط ، 

باستخدام منهجيات مثل 

العمل الجماعي واألنشطة 

جيدة  لدى المعلم  معرفة

باستخدام طرائق التدريس 

الحديثة والفعالة 

والتكنولوجيا ولديه معرفة 

جيدة جدا بالتعليم االلكتروني 

من خالل مختلف المنصات 

التعليمية االلكترونية المتاحة 

ويستخدمها في معظم تعليمه. 

ويفهم أن الطالب هو محور 

عمليتي التعليم والتعلم و 

لدى المعلم غالبا وعيا 

باستخدام طرائق التدريس 

الحديثة والتكنولوجيا ولديه 

معرفة جيدة بالتعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

المنصات التعليمية 

االلكترونية المتاحة 

ويستخدمها إلى حد ما. 

ويفهم أن الطالب هو محور 

عمليتي التعليم والتعلم ، 

لدى المعلم معرفة محدودة 

بطرائق التدريس الحديثة 

والتكنولوجيا ولديه معرفة 

محدودة بالتعليم االلكتروني 

من خالل مختلف المنصات 

التعليمية االلكترونية المتاحة 

وال يستخدمها إال بشكل 

محدود. يدرك المعلم إلى حد 

 ما أن الطالب هو محور

عمليتي التعليم والتعلم ، 

لدى المعلم معرفة قليلة أو 

معدومة بطرائق التدريس 

الحديثة والتكنولوجيا ولديه 

معرفة محدودة او معدومة  

بالتعليم االلكتروني من خالل 

مختلف المنصات التعليمية 

 االلكترونية المتاحة ويطبق

أساليب التدريس التقليدية 

بطريقة ال تجعل الطالب 

محور عمليتي التعليم 



عاب التحفيزية مثل األل

والمسابقات واأللغاز 

وغيرها. يفهم تماًما أن 

الطالب هو محور عمليتي 

التعليم والتعلم ، وينعكس ذلك 

 تماًما في التطبيق العملي.

ينعكس  ذلك في كثير من 

 في التطبيق العملي. األحيان

في بعض  وينعكس ذلك 

األحيان في الممارسة 

 العملية.

ولكن ينعكس  ذلك في 

التطبيق العملي  إلى مدى 

 محدود فقط.

 والتعلم.

 

 

 المعـرفــــــة المجال

 يعرف المعلم ويفهم اساليب التقييم واالختبار والتقويم -2 المعيار

  المؤشرات

يظهر المعلم وعياً وادراكاً بأن تقويم تقدم الطلبة يمكن اجرائه بشكل ايجابي وبصورة مستمرة من ختالل النشتاط اليتومي  2-0

 للطالب وليس فقط من خالل االختبارات)االمتحانات ( 

 االداء لدى الطلبةيكون المعلم على درايه بالوسائل المختلفة لالختبارات وكيفية االستفادة من النتائج لرفع مستوى  2-8

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة و واطالع 

تقييم تقدم ممتاز بأساليب 

الطلبة، بما في ذلك التقييم 

المستمر لألنشطة اليومية. 

لدى المعلم معرفة كاملة 

بالوسائل المختلفة لالختبار 

وكيفية استخدامها بطريقة 

شفافة وعادلة واستخدام 

النتائج للتخطيط للتعليم في 

المستقبل ورفع أداء الطلبة. 

طرق التقييم المستخدمة من 

لدى المعلم وعي جيد ومعرفة 

بأساليب تقييم تقدم الطلبة 

ويقيم باستمرار تقدمهم خالل 

األنشطة اليومية. لدى المعلم 

معرفة جيدة بالوسائل 

المختلفة لالختبار وكيفية 

استخدام النتائج للتخطيط 

للتعليم في المستقبل ورفع 

الطلبة بطريقة مستويات 

شفافة وعادلة. طرق التقييم 

المستخدمة من قبل المعلم 

لدى المعلم معرفة باالساليب 

المختلفة لتقييم تقدم الطلبة، 

وإلى حد ما يستخدم التقييم 

المستمر خالل األنشطة 

اليومية. لدى المعلم معرفة 

المختلفة جزئية بالوسائل 

لالختبار وكيفية استخدامها 

بطريقة قد تؤدي إلى تعديل 

التعليم في المستقبل ورفع 

 مستويات أداء الطلبة.

لدى المعلم معرفة ببعض 

اساليب تقييم تقدم الطلبة، 

ولكن يتبنى األساليب 

التقليدية في التطبيق العملي 

بشكل كبير  وتتضمن 

استخدام االختبارات. معرفة 

طرق المختلفة المعلم بال

لالختبار محدودة. يظهر فهًما 

محدوًدا لكيفية استخدام 

النتائج لتعديل التعليم أو لرفع 

معنويات الطلبة ، أو لتحسين 

معرفة المعلم بأساليب تقييم 

تقدم الطلبة محدودة للغاية. 

يظهر فهًما بسيطًا لكيفية 

التركيز على النشاط اليومي 

للطلبة ويستخدم الطرق 

التقليدية الختبار الطلبة التي 

قد ال تكون شفافة وال يمكن 

استخدامها لرفع معنوياتهم. 

ال يوجد تقييم مستمر للطلبة 

وال يستخدم أساليب التقييم 

المستخدمة لتحسين التعليم 



ى تقييم قبل المعلم تؤدي إل

مستمر وتحسين كبير في 

 أداء الطلبة. 

 

 

 

 

تؤدي إلى التقييم المستمر 

 وتحسين أداء الطلبة.

 أو أداء الطلبة. أدائهم.

 

 

 المهارات المجال

 ويجعلة ممتعا للطالب يستطيع المعلم ان يشرح الموضوع بشكل واضح  -0 المعيار

 يفهم الطلبة الموضوع ويبدون اهتماما به  0-0 المؤشرات

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مهارات متميزة 

في شرح الموضوع. إن 

شرح الموضوع واضح تماًما 

ويفهم جميع الطلبة تماًما 

موضوع الدرس ويستمتعون 

الحماس به ويظهرون 

ويشاركون بنشاط في 

 الدرس.

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في شرح الموضوع. يغطي 

الشرح جميع جوانب 

الموضوع بوضوح ويشارك 

معظم الطلبة ويظهرون فهما 

 كامال.

يظهر المعلم المهارات الكافية 

في شرح الموضوع. يشرح 

الموضوع بوضوح في معظم 

النواحي. يفهم معظم الطلبة 

يفهمون ولكن قد ال 

 الموضوع بدقة.

يظهر المعلم بعض المهارات 

في شرح الموضوع. أجزاء 

من الشرح واضحة ومفهومة 

من قبل الطلبة. بعض الطلبة 

 ال يفهمون األجزاء األخرى.

يظهر المعلم مهارات محدودة 

للغاية في شرح الموضوع. 

غالبًا ما يكون شرح المعلم 

غير واضح ويفهم عدد قليل 

 من الطلبة.

 يستطيع المعلم ان يضع خطة مناسبة النشطة التعلم  للطلبة  -8 المعيار

 خطط المعلم تكون مترابطة ومرنة وتمكن الطلبة من التعلم بشكل فعال    0-8 المؤشرات

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

الينفذ المعلم الدرس بموجب تنفيذ المعلم للدرس يعكس ينفذ المعلم الخطة اليومية. ينفذ المعلم الخطة اليومية ينفذ المعلم الخطة اليومية 



بطريقة فعالة للغاية. يحتوي 

الدرس على مقدمة وشرح 

وخاتمة، ينفذ المعلم خطة 

منهجيات التعلم النشط ، 

ويغطي جميع جوانب الدرس  

ويمكن الطلبة من التعلم 

الفعال كما هو وارد في 

 الخطة. تنفيذ الدرس 

تتوافق تواريخ الخطة 

اليومية للدرس مع الخطط 

نوية والفصلية ، ويتم الس

شرح اسباب التأخير) إن 

وجد(  جيًدا والتدابير المتخذة 

 للتغلب عليها بكفاءة

 

 

 

 

 

بطريقة جيدة. يحتوي الدرس 

على مقدمة وشرح وخاتمة، 

ينفذ المعلم خطة منهجيات 

التعلم النشط ، ويغطي جميع 

جوانب الدرس  ويمكن تعلم 

ل جيد كما هو الطلبة بشك

 وارد في الخطة.

تتوافق تواريخ الخطة 

اليومية للدرس مع الخطط 

 السنوية والفصلية 

 

 

يحتوي الدرس على مقدمة 

وشرح وخاتمة، ينفذ المعلم 

خطة منهجيات التعلم النشط  

الواردة في الخطة ويمكن 

الطلبة من التعلم بشكل مقبول 

 لمعظم الطلبة. 

تتوافق تواريخ الخطة 

اليومية للدرس مع الخطط 

 السنوية والفصلية 

 

الخطة اليومية بشكل محدود 

تمكن تعلم عدد محدود من 

الطلبة وتتطابق  تواريخ 

الخطة اليومية الى حد ما مع 

 الخطط الفصلية والسنوية. 

لديه خطة(   الخطة )او التوجد

وتعلم الطلبة محدود ولعدد 

  قليل منهم.

 

 

 

 

 

 



 المهارات المجال

 يستطيع المعلم ان يتواصل ويتفاعل بشكل فٌعال مع الطلبة -2 المعيار

 يستخدم المعلم اللغة السليمة والمناسبة العمار وقابليات الطلبة  0-2 المؤشرات

 المشاركة من خالل استخدام التعابير وااليماءات المشتركةيصغي المعلم للطلبة بشكل جيد ويشجعهم على 2-8

 يتجاوب ويتفاعل الطلبة بصورة ايجابية مع المعلم     2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مهارات ممتازة 

في التواصل مع الطلبة. 

يتفاعل معهم بشكل فعال 

باستخدام مجموعة  للغاية ،

متنوعة من األساليب 

المناسبة. تتالئم لغته  بشكل 

جيد مع الطلبة ، كما أن 

مهاراته في االستماع ولغة 

جسده فعالة جًدا في تشجيعهم 

على االستجابة. يستجيب 

الطلبة بشكل رائع ، و 

يظهرون حماًسا ومستوى 

عال من المشاركة ، 

 ويحققون تعلما ممتاز.

ارات جيدة يظهر المعلم مه

في التواصل مع الطلبة 

ويتفاعل  بشكل جيد معهم ، 

من خالل  مجموعة متنوعة 

من االساليب ، باستخدام لغة 

مناسبة وكذلك لغة جسد 

مناسبة. يستمع المعلم جيًدا 

إلى آراء الطلبة وأفكارهم 

ويشجعهم على التجاوب. 

يستجيب الطلبة  بشكل جيد 

ويشاركون بإيجابية في 

مون بفعالية الدرس ويتعل

 ويحققون تعلما جيدا.

 

يظهر المعلم مهارات مرضية 

في التواصل مع الطلبة. 

ويتفاعل معهم بطرق مختلفة 

وغالبا ما يكون ذلك فاعال . 

يستخدم المعلم لغة مناسبة ، 

ويستمع إلى آراء الطلبة 

وأفكارهم ، وتشجعهم لغة 

الجسد على االستجابة. 

يتجاوب معظم الطلبة جيًدا 

ايجابي ويتعلمون بشكل 

 بفاعلية.

يظهر المعلم بعض المهارات 

الالزمة للتواصل الفعال مع 

الطلبة ويحاول التفاعل معهم 

لكنه يقوم بذلك بشكل محدود. 

اللغة اللفظية والجسدية التي 

يستخدمها المعلم مناسبة في 

الغالب ولكنها غير مناسبة 

في بعض األحيان. أحيانًا، ال 

إلى آراء يستمع المعلم جيًدا 

أو أفكار الطلبة ولكنه 

يتجاهلها أحيانًا. مشاركة 

الطلبة في الدرس محدودة 

والبعض منهم فقط يتجاوب 

 بشكل إيجابي.

يظهر المعلم القليل من 

المهارات الالزمة للتواصل 

الفعال مع الطلبة. تفاعله مع 

الطلبة محدود للغاية وليس 

له أي تأثير يذكر على 

ون اللغة تعلمهم. غالبًا ما تك

التي يستخدمها المعلم غير 

مالئمة وال تشجع لغة جسده 

الطلبة على المشاركة في 

الدرس. ال يستمع المعلم جيًدا 

إلى آراء الطلبة أو أفكارهم. 

ال يتجاوب الطلبة بشكل 

إيجابي وال يشارك الكثيرون 

 في الدرس.
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يظهر المعلم مهارات ممتازة 

في تحفيز الطلبة. ويشكل 

مصدر إلهام وتشجيع لهم ، 

ويوفر التوجيه الممتاز 

ويتحداهم لحل المشاكل 

وتطوير مواهبهم ، باالعتماد 

على مشاركة المرشد 

التربوي )إن وجد(. يوجه 

المعلم األسئلة المفتوحة 

التحفيزية التي تمثل تحدي 

للطلبة على التفكير 

والمناقشة. األنشطة والموارد 

المستخدمة تحفيزية وتشمل 

العمل خارج الصف و 

 .المدرسة

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في تحفيز الطلبة. يشجعهم أو 

يرشدهم ويتحداهم ، معتمداً 

على مشاركة المرشد 

التربوي )إن وجد(. بعض 

األسئلة التي يستخدمها 

المعلم مفتوحة ، وهي تحفز 

الطلبة على المساهمة في 

المناقشة. األنشطة والموارد 

المستخدمة تحفيزية وتشمل 

العمل خارج الصف 

 والمدرسة.

يظهر المعلم معظم المهارات 

لتحفيز الطلبة. ويوفر 

التشجيع والتوجيه لهم بشكل 

مرضي. يسأل المعلم أسئلة 

واضحة ولكنها في الغالب من 

النوع التقليدي وال تشجع 

الطلبة دائًما على االسهام في 

المناقشة. يتم استخدام 

مجموعة متنوعة من 

األنشطة والتي تساعد على 

التحدي والمثابرة  نشر روح

، ولكن قد ال تتضمن أنشطة 

 خارج الصف والمدرسة.

يظهر المعلم بعض المهارات 

لتحفيز الطلبة. ويقدم بعض 

التشجيع والتوجيه. يسأل 

المعلم األسئلة ولكن في 

بعض األحيان ال تكون 

واضحة ودقيقة وال تلهم 

وتحفز الطلبة. هناك بعض 

التنوع في األنشطة 

ها تحفز المستخدمة ولكن

 الطلبة فقط إلى حد محدود.

يظهر المعلم القليل من 

المهارات لتحفيز الطلبةو. 

يقدم القليل من التشجيع أو ال 

يقدم أي تشجيع ، ونادراً ما 

يسأل سؤااًل قد يشجع 

المناقشات ، ويقدم القليل من 

التوجيه. نطاق األنشطة 

المستخدمة ضيق وال يحفز 

 الطلبة.
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يظهر المعلم مهارات ممتازة 

في إدارة الصف ويعد  قدوة 

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في إدارة الصف  ويعد قدوة 

يظهر المعلم مهارات مرضية 

رة الصف واغلب  في إدا

يحاول المعلم إدارة الصف 

بشكل فعال ، وفرض قواعد 

دة يظهر المعلم مهارات محدو

للغاية في إدارة الصف واليعد 



ممتازة  للطلبة. قواعد 

السلوك واضحة ويتم تطبيقها 

بفعالية كبيرة. يظهر الطلبة 

مستوى عال من االنضباط 

الذاتي ويتصرفون بشكل جيد 

للغاية. إدارة الوقت في 

الدروس ممتازة ويتم إكمال 

األنشطة المخططة دائًما. 

لم جيًدا من يستفيد المع

الصور والنشرات الصفية 

األخرى لتوفير بيئة نشطة 

وحيوية في الصف. يمنح  

المعلم للطلبة فرًصا متساوية  

دائما للمشاركة في الدروس 

 ويتجاوبون معها  .

 بشكل جيد

 

جيدة للطلبة. يتم تطبيق 

قواعد السلوك بفعالية 

يتصرف الطلبة بانضباط و

وبشكل جيد . إدارة الوقت في 

الدروس جيدة ويتم اكمال 

األنشطة المخططة. يستفيد 

المعلم من الصور والنشرات 

الصفية لتوفير بيئة داعمة 

للطلبة. يمنح المعلم الطلبة 

فرًصا متساوية للمشاركة في 

الدروس ويتجاوبون بشكل 

 جيد.

االحيان يتصرف كقدوة على 

االقل لبعض الطلبة . يتم 

تطبيق قواعد السلوك بشكل 

عام بشكل فعال على الرغم 

من أن بعض الطلبة وفي 

بعض األحيان قد يسيئون 

التصرف. إدارة الوقت في 

الدروس عادة ما تكون 

مرضية وعادة ما يتم االنتهاء 

من األنشطة المخططة. 

لم بعض الصور يستخدم المع

والنشرات الصفية األخرى. 

يمنح المعلم الطلبة فرًصا 

متساوية للمشاركة في 

الدروس ويتجاوب معظمهم 

 بشكل جيد.

سلوك واضحة والعمل كقدوة 

يحتذى به الطلبة اال ان  

مهاراته وفعاليته في القيام 

لوقت بذلك محدودة. إدارة ا

في الدروس غير متناسقة ، 

لذا فإن األنشطة المخططة 

تكون مكتملة احيانا وليس 

دائًما. يستخدم المعلم بشكل 

محدود الصور والنشرات 

الصفية األخرى. يحاول 

المعلم منح الطلبة فرًصا 

متساوية للمشاركة في 

الدروس ، لكنه أحيانًا الينجح 

 بالقيام بذلك.

قدوة جيدة. قواعد السلوك 

الجيد غير موجودة أو غير 

مطبقة بفعالية. ال يتم 

استخدام الوقت بشكل جيد 

خالل الدرس وبالتالي نادراً 

ما يتم االنتهاء من األنشطة 

المخططة. هناك عدد قليل من 

النشرات ، إن وجدت ، في ا 

لصف لتعزيز تعلم الطلبة. 

راً ما يستفيد الطلبة من ناد

فرص متساوية للمشاركة في 

 الدروس.
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يظهر المعلم مهارات ممتازة 

في استخدام طرائق التدريس 

الحديثة. و يقوم وبشكل 

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في استخدام طرائق التدريس 

الحديثة. يقوم وبشكل منتظم  

يظهر المعلم معظم المهارات 

التي ينطوي عليها استخدام 

طرائق التدريس الحديثة. 

يظهر المعلم أحيانًا دلياًل على 

المهارات التي ينطوي عليها 

استخدام طرائق التدريس 

يظهر المعلم القليل أو ال 

يوجد دليل على المهارات 

التي ينطوي عليها استخدام 



مرة واحدة على منتظم  )

األقل يوميًا(  باالستخدام 

الناجح  والمثمر لعمل 

الثنائيات ، والمجموعات 

وغيرها من األساليب التي 

تشجع الطلبة على المشاركة 

بنشاط والتفكير بأنفسهم 

وتطوير القدرة على حل 

المشكالت. ويستخدم بشكل 

ممتاز وسائل التعلم الحديثة 

والوسائل التعليمية )إن 

بما في ذلك التعليم وجدت( 

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. يتمتع الطلبة بالعديد 

من الفرص ذات الصلة لحل 

المشكالت والتفكير الناقد 

 والعمل المستقل.

 

مرتين على األقل أسبوعيًا( )

باالستخدام الناجح والمثمر 

لعمل الثنائيات والمجموعات  

وغيرها من الطرق التي 

تشجع الطلبة على التفكير 

بأنفسهم وتطوير القدرة على 

حل المشكالت. يستخدم بشكل 

جيد وسائل التعلم الحديثة و 

الوسائل التعليمية )إن 

وجدت( بما في ذلك التعليم 

وني من خالل مختلف االلكتر

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. تتوفر للطلبة فرص 

لحل المشكالت والتفكير الناقد 

 والعمل المستقل.

ويستخدم  الثنائيات 

والمجموعات واألساليب 

األخرى التي تشجع الطلبة 

التفكير بأنفسهم وتطوير  على

القدرة على حل المشكالت. 

ويستخدم بشكل مرضي 

وسائل التعلم الحديثة و 

الوسائل التعليمية )إن 

وجدت( بما في ذلك التعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. يتمتع الطلبة ببعض 

الفرص لحل المشكالت 

والتفكير النقدي والعمل 

 المستقل.

الحديثة ، ولكنه يعتمد بشكل 

أساسي على األساليب 

التقليدية. يستفيد بشكل 

محدود من العمل الجماعي 

والثنائي ونادراً ما يستخدم 

وسائل التعلم الحديثة 

والوسائل التعليمية)إن 

بما في ذلك التعليم وجدت( 

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. لدى الطلبة فرص 

محدودة لحل المشكالت 

والتفكير الناقد والعمل 

 المستقل.

طرائق التدريس الحديثة. 

سلبية ويستخدم طريقة 

تقليدية ال تشجع العمل 

الجماعي وتتجاهل استخدام 

وسائل التعلم الحديثة 

والوسائل التعليمية )إن 

وجدت( بما في ذلك التعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. لدى الطلبة عدد قليل 

جًدا من الفرص ، إن وجدت ، 

لحل المشكالت أو التفكير 

 ي أو العمل المستقل.النقد
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يقدم المعلم دليالً على 

المهارات الممتازة في تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

مجموعة من الطرق المناسبة 

لالختبار والتقييم. يتم تحديد 

االختبارات ووضع الدرجات 

 عليها بعناية وموضوعية ،

بطريقة شفافة وعادلة ، 

وتنتج معلومات يستخدمها 

المعلم لرفع مستوى التحصيل 

الدراسي للطلبة. يقيم أداء 

الطلبة بشكل مستمر ويستفيد 

المعلم من النتائج لتخطيط 

العمل في المستقبل. يتلقى 

الطلبة بانتظام تعليقات 

مفصلة وإيجابية على 

نتائجهم ، ويستجيبون لها 

تزويد بشكل جيد ، ويتم 

أولياء االمور بشكل ممتاز 

معلومات حول تقدم ابناءهم. 

يشجع الطلبة بشدة على 

مراجعة نتائجهم وتقييم 

عملهم وعمل بعضهم 

 البعض.

يقدم المعلم دليالً على 

المهارات الجيدة في تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

مجموعة من طرق االختبار 

والتقييم. يتم تحديد 

ات االختبارات ووضع الدرج

عليها بطريقة شفافة وعادلة 

، وتنتج معلومات تساعد 

المعلم على رفع مستوى 

التحصيل الدراسي للطلبة. 

يقيم أداء الطلبة بشكل 

مستمر ويستخدم المعلم 

النتائج للتخطيط للعمل في 

المستقبل. يتلقى الطلبة 

بانتظام تعليقات على نتائجهم 

، ويتم إطالع أولياء االمور 

قدم ابناءهم. بشكل جيد على ت

يشجع الطلبة على مراجعة 

نتائجهم وتقييم عملهم وعمل 

 بعضهم البعض.

يقدم المعلم دلياًل على وجود 

مهارات مرضية في تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

االختبارات التقليدية ، والتي 

يتم تحديدها بشكل عام 

ووضع الدرجات عليها بشكل 

عادل وموضوعي ، ولكن 

ليب أخرى يستخدم  أيًضا أسا

بما في ذلك التقييم المستمر 

ألداء الطلبة. يتلقى الطلبة 

بانتظام تعليقات على نتائجهم 

، اال ان المعلم يستخدم 

النتائج بشكل محدود لتخطيط 

العمل في المستقبل. يتم 

تزويد أولياء األمور 

بالمعلومات المناسبة حول 

تقدم ابناءهم. يقدم المعلم 

بعض التشجيع للطلبة 

جعة نتائجهم وتقييم لمرا

عملهم وعمل بعضهم 

 البعض.

يقدم المعلم بعض األدلة على 

مهارات تقييم أداء الطلبة. 

يستخدم بشكل أساسي 

االختبارات التقليدية ، لكن قد 

ال يتم دائًما تحديدها ووضع 

درجات عليها بطريقة شفافة 

وعادلة. يمكن للمعلم أيًضا 

استخدام طرق أخرى بما في 

م المستمر ألداء ذلك التقيي

الطلبة. يتلقى الطلبة بعض 

المالحظات على نتائجهم ، 

لكن المعلم يستخدم النتائج 

بشكل محدود لتخطيط العمل 

في المستقبل ، والمعلومات 

المقدمة الولياء االمور 

محدودة. يوفر المعلم بعض 

التشجيع للطلبة لمراجعة 

نتائجهم وتقييم عملهم وعمل 

 بعضهم البعض.

معلم أدلة قليلة أو يقدم ال

معدومة على مهارات تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

االختبارات التقليدية فقط ، 

وهذه اليتم تحديدها دائًما وال 

توضع الدرجات عليها بعناية 

وموضوعية. يتم استخدام 

النتائج بشكل ضئيل أو معدوم 

لتقديم مالحظات أو تقديم 

معلومات الولياء االمور أو 

ل في المستقبل. لتخطيط العم

ليس لدى الطلبة سوى القليل 

من الفرص لتقييم عملهم 

وعمل بعضهم البعض إن 

 وجدت.

 يستطيع المعلم ان يمكن الطلبة من التعلم بشكل فعال اخذا ُ بعين االعتبار الفروق الفردية بينهم -2 المعيار

 ينوع المعلم الفعاليات واالسئلة لكي يمكن الطلبة من التعلم ويتأكد بانهم تعلموا بشكل فٌعال  0-2 المؤشرات



 يلبي المعلم احتياجات الطلبة التعليمية على اختالف مستوياتهم 2-8

 يحرز الطلبة تقدماً جيداً 2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يقدم المعلم دلياًل على 

المهارات الممتازة في 

مراعاة الفروق الفردية 

للطلبة لضمان أن يتمكن 

جميعهم من التعلم. يأخذ 

المعلم في الحسبان بشكل 

فعال الفروق الفردية للطلبة 

نتيجة معرفته التفصيلية 

لظروفهم واحتياجاتهم 

وقدراتهم الفردية ، 

واالستفادة بشكل ممتاز من 

ت التي يقدمها المعلوما

المرشد التربوي )إن وجد( 

وأولياء األمور )إن أمكن( . 

يقوم المعلم بتنويع األنشطة 

واألسئلة لتلبية االحتياجات 

الفردية للطلبة  حتى يتمكنوا 

جميًعا من تطوير معارفهم 

ومهاراتهم وتحقيق تقدم جيد 

للغاية. وتحقيق تقدم جيد 

جيدا. ومن خالل االستخدام 

تعليم االلكتروني الممتاز لل

وتطبيقات المنصات المختلفة 

المتاحة ويطبق أطار الدمج 

يقدم المعلم دليالً على 

المهارات الجيدة في مراعاة 

الفروق الفردية للطلبة 

كنوا جميًعا من لضمان أن يتم

التعلم. يأخذ المعلم في 

االعتبار الفروق واالحتياجات 

الفردية للطلب ، باالعتماد 

على المعلومات من المرشد 

التربوي )إن وجد( وأولياء 

األمور )إن أمكن( ، وتنويع 

األنشطة واألسئلة بشكل فعال 

، بحيث يحرز جميع الطلبة 

تقدًما جيًد جدا ومن خالل 

يد جدا للتعليم االستخدام الج

اإللكتروني و تطبيقات 

المنصات المختلفة المتاحة 

وتطبيق أطار الدمج التربوي 

 للمراحل كافة

ويكيف الفعاليات التعليمية 

 والصفية  بشكل محدود .

يقدم المعلم دلياًل على وجود 

مهارات مرضية في مراعاة 

الفروق الفردية للطلبة 

لضمان أن يتمكنوا جميًعا من 

يستخدم المعلم بعض التعلم. 

المعلومات من المرشد 

التربوي )إن وجد( وأولياء 

األمور )إن أمكن( ويقوم 

بتنويع األنشطة واألسئلة 

لتلبية احتياجات معظم الطلبة 

، وبالتالي يحرز معظمهم 

تقدًما جيًدا. ومن خالل 

االستخدام  الجيد للتعليم 

االلكتروني وتطبيقات 

المنصات المختلفة المتاحة 

كل وتطبيق أطار الدمج بش

التربوي للمراحل كافة ولكن 

الفعاليات التعليمية والصفية 

 التكيف وفق حاجات الطلبة.

يقدم المعلم مايمكن ان يكون 

 دليال على مهاراته  في

مراعاة  الفروق الفردية لدى 

الطلبة  لضمان تمكنهم من 

التعلم. يستخدم المعلم 

معلومات محدودة من المرشد 

التربوي المدرسة )إن وجد( 

وأولياء األمور )إن أمكن( 

ويقوم بتنويع األنشطة 

واألسئلة لتلبية احتياجات 

الطلبة إلى حد محدود ، 

وبالتالي فإن بعض الطلبة 

يًدا في حين يحرزون تقدًما ج

أن البعض اآلخر ال يحققون 

تقدًما جيًدا . يتم االستخدام 

المحدود للتعليم االلكتروني 

وتطبيقات المنصات المختلفة 

المتاحة، أطار الدمج التربوي 

يطبق بشكل محدود للمراحل 

كافة ولكن الفعاليات التعليمية 

ال تأخذ بنظر االعتبار مديات 

 .وتنوع حاجات الطلبة

معلم القليل مما يمكن يقدم ال

ان يعد دليال إن وجد على 

مهارات مراعاة الفروق 

الفردية لدى الطلبة لضمان 

تمكنهم من التعلم. ال يستخدم 

المعلم سوى القليل أو ال 

يستخدم المعلومات من 

المرشد التربوي )إن وجد( 

وأولياء األمور )إن أمكن( 

ونادراً ما يكون قادراً على 

سئلة تغيير األنشطة واأل

لتلبية احتياجات الطلبة 

لتحفيزهم على الدراسة 

وتمكينهم من التعلم او تحقيق 

التقدم. يستخدم التعليم 

االلكتروني وتطبيقات 

المنصات المختلفة المتاحة 

ال  .بشكل قليل او معدوم

يطبق أطار الدمج التربوي 

والفعاليات التعليمية ال تعطي 

اي اعتبار لحاجات الطلبة 

 يهتم بقدرات وتنوعها وال

 .الطلبة



التربوي للمراحل كافة 

ويكيف جميع الفعاليات 

التعليمية والصفية  وفق 

 قدرات الطلبة

 ويقدم تعليم ذو جودة للجميع
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يظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بتعليم الطلبة. ويظهر  

شغفا بالمهنة وحماسة كبيرة 

للمواضيع التي يعلمها ، 

وغالبًا ما يبحث عن موارد 

إضافية تثري عملية التعليم 

والتعلم بما في ذلك االلتزام 

بتقديم التعليم االلكتروني عبر 

المنصات االلكترونية 

بشدة المتاحة. يؤمن المعلم 

بقدرة جميع الطلبة على 

االنجاز ، ويدعمهم ويتحداهم 

 جميًعا لتحقيق النجاح.

 

 

يظهر المعلم التزاًما جيًدا 

بتعليم الطلبة. و يظهر 

الحماس للمواد التي يعلمها 

بما في ذلك االلتزام بتقديم 

التعليم االلكتروني عبر 

المنصات االلكترونية 

المتاحة، وغالبًا ما يبحث عن 

إضافية. يؤمن المعلم  موارد

بقدرة جميع الطلبة على 

االنجاز ، ويدعمهم ويتحداهم 

 لتحقيق النجاح.

 

 

 

 

يُظهر المعلم التزاًما مقبواًل 

بتعليم الطلبة . ويظهر  

الحماس للمواد التي يتم 

يعلمها ، ويبحث في بعض 

األحيان عن موارد إضافية 

بما في ذلك االلتزام بتقديم 

عبر  التعليم االلكتروني

المنصات االلكترونية 

المتاحة. يؤمن المعلم بقدرة 

جميع الطلبة على االنجاز ، 

لكنه ال يدعمهم دائًما 

 ويتحداهم بفعالية.

يظهر المعلم بعض االلتزام 

بتعليم الطلبة. ومع ذلك ، 

يظهر  حماسا محدودا بالمواد 

التي يعلمها ، ويبحث بشكل 

محدود فقط عن موارد 

االلتزام  إضافية بما في ذلك

بتقديم التعليم االلكتروني عبر 

المنصات االلكترونية المتاحة 

وقد يقلل من قدرة بعض 

 الطلبة على االنجاز.

يظهر المعلم التزاًما بسيطًا أو 

معدوًما بتعليم الطلبة. ويفتقر 

إلى الحماس بالمواد التي 

يعلمها ، وال يبحث عن موارد 

إضافية بما في ذلك االلتزام 

لتعليم االلكتروني عبر بتقديم ا

المنصات االلكترونية المتاحة 

وال يُظهر اإليمان بقدرة جميع 

الطلبة على االنجاز. ويقوم 

 بعمله دون أي حماس.
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يُظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بتطوير قيم الطلبة 

وفهمهم لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

يلتزم بشدة بالقيم الوطنية 

واألخالقية ويلتزم بغرسها 

عند الطلبة. يوفر المعلم قدوة 

ممتازة للطلبة ، وفي سلوكه 

، يقدم مثااًل على الصدق 

والنزاهة والموثوقية التي 

 للطلبة اتباعها.يمكن 

 

يُظهر المعلم التزاًما جيًدا 

بتطوير قيم الطلبة وفهمهم 

لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

يلتزم  بالقيم الوطنية 

واألخالقية ويلتزم بغرسها 

عند الطلبة. يوفر المعلم قدوة 

جيدة للطلبة ، وفي سلوكه ، 

يقدم مثااًل على الصدق 

والنزاهة التي يمكن للطلبة 

 تباعها.ا

يُظهر المعلم التزاًما مقبواًل 

بتطوير قيم الطلبة وفهمهم 

لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

يلتزم بشكل عام بالقيم 

الوطنية واألخالقية ويظهر 

بعض االلتزام بغرسها عند 

الطلبة. قد يقدم المعلم قدوة 

جيدة للطلبة في معظم 

النواحي ، على سبيل المثال 

شخصي بقيم في التزامه ال

 األمانة والنزاهة.

يُظهر المعلم بعض االلتزام 

بتطوير قيم الطلبة وفهمهم 

لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

ويسعى إلى االلتزام بالقيم 

الوطنية واألخالقية ويظهر 

التزاًما محدوًدا بغرسها عند 

الطلبة. قد يقدم المعلم قدوة 

جيدة للطلبة في بعض 

في  النواحي ولكن ليس

 مجاالت أخرى.

يظهر المعلم التزاًما ضئياًل أو 

معدوًما بتطوير قيم الطلبة أو 

فهمهم لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. وال 

يلتزم بالقيم الوطنية 

واألخالقية وال يهتم بغرسها 

عند الطلبة. قد ال يقدم المعلم 

 قدوة جيدة  للطلبة.
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يظهر المعلم مستوى عاٍل من 

االلتزام بالعالقات اإليجابية 

مع الطلبة والزمالء واألسر 

والمجتمع. ييتعامل دائًما مع 

الطلبة والزمالء باحترام. 

يساهم المعلم بشكل ممتاز في 

تطوير المجتمع المدرسي وله 

روابط قوية مع أولياء األمور 

والهيئات األخرى خارج 

م بقوة المدرسة. يساهم المعل

في عمل مجلس أولياء 

األمور والمعلمين ويشجع 

أولياء األمور على دعم تعلم 

ابناءهم داخل المدرسة 

 وخارجها.

 

يظهر المعلم التزاما جيدا 

بالعالقات اإليجابية مع الطلبة 

والزمالء واألسر والمجتمع. 

يتعامل دائًما مع الطلبة 

والزمالء باحترام. يساهم 

طوير المعلم بشكل جيد في ت

المجتمع المدرسي وله روابط 

فعالة مع أولياء األمور 

والهيئات األخرى خارج 

المدرسة. يساهم المعلم 

بالكامل في عمل مجلس 

أولياء األمور والمعلمين 

ويشجع اولياء االمور على 

 دعم تعلم ابناءهم.

يظهر المعلم التزاًما مقبواًل 

بالعالقات اإليجابية مع الطلبة 

ر والمجتمع. والزمالء واألس

يظهر االحترام المطلوب 

للطلبة والزمالء. يساهم 

المعلم بشكل مرضي في 

تطوير المجتمع المدرسي وله 

روابط مع أولياء األمور أو 

الهيئات األخرى خارج 

المدرسة. يساهم المعلم في 

بعض نواحي عمل مجلس 

اوياء االمور  والمعلمين 

ويحاول تشجيع اآلباولياء 

تعلم االمور على دعم 

 ابناءهم.

يظهر المعلم بعض االلتزام 

بالعالقات اإليجابية مع الطلبة 

والزمالء واألسر والمجتمع. 

يظهر للطلبة والزمالء عادة 

االحترام المطلوب. يساهم 

المعلم في تطوير المجتمع 

المدرسي ولديه بعض 

الروابط مع أولياء األمور أو 

الهيئات األخرى خارج 

 المدرسة ، ولكنه يساهم

بشكل محدود في عمل وجلس 

اولياء االمور والمعلمين أو 

لتشجيع اولياء االمور على 

 دعم تعلم ابناءهم.

يظهر المعلم التزاًما محدوًدا 

جًدا بالعالقات اإليجابية مع 

الطلبة والزمالء واألسر 

والمجتمع. ال يُظهر االحترام 

المطلوب للطلبة والزمالء ، 

والدور الذي يؤديه في 

ة في تطوير مجتمع المساهم

المدرسة و / أو االرتباط مع 

أولياء األمور أو الهيئات 

األخرى خارج المدرسة 

 محدود للغاية.
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يظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بمشاركة نشطة 

للغاية ومؤثرة في األنشطة 

التعليمية للمدرسة ، ويساهم 

في االجتماعات التربوية 

 بحماس كبير وكفاءة.

 

يُظهر المعلم التزاًما جيًدا 

بالمشاركة الفعالة في 

لفة للمدرسة ، األنشطة المخت

ويحضر باستمرار ويساهم 

بشكل إيجابي في االجتماعات 

 التربوية.

يُظهر المعلم التزاًما مقبواًل 

بالمشاركة في األنشطة 

المدرسية واالجتماعات 

التربوية ، وفي بعض األحيان 

 يقوم بدور إيجابي فيها.

يُظهر المعلم بعض االلتزام 

بالمشاركة في أنشطة 

ات المدرسة واالجتماع

 التربوية.

يُظهر المعلم التزاًما ضئياًل أو 

ال يلتزم بالمشاركة في 

األنشطة المدرسية 

 واالجتماعات التربوية.
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 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يُظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بالتقييم الذاتي 

الصادق والنزيه ويستخدم 

النتائج لتحسين أدائه. يشارك 

المعلم بقوة في جميع 

الدورات التدريبية التعليمية 

ويطبق بفعالية  المتاحة ،

األفكار واألساليب الجديدة 

لتحسين ممارساته كمعلم ، 

وتبادل هذه التجارب بحماس 

مع الزمالء. يتقبل المعلم 

النصيحة من مدير المدرسة 

والمشرفين ويطبقها بفعالية 

 وحماس.

يُظهر المعلم التزاًما جيًدا 

بالتقييم الذاتي الصادق 

والنزيه ويستخدم النتائج 

ائه. يشارك بشكل لتحسين أد

جيد في الدورات التدريبية 

التعليمية المتاحة ، ويطبق 

أفكاًرا وطرقًا جديدة لتحسين 

ممارساته كمعلم ، وتبادل 

هذه الخبرات مع الزمالء عن 

طيب خاطر. يتقبل المعلم 

مشورة مدير المدرسة 

والمشرفين ويطبقها بشكل 

 فعال.

يُظهر المعلم التزاًما مرضيًا 

ذاتي الصادق بالتقييم ال

والنزيه الذي يستخدم النتائج 

لتحسين أدائه. يشارك  في 

أنشطة التدريب والتطوير ، 

ويطبق أفكاًرا جديدة لتحسين  

ممارساته كمعلم ، ويشارك 

عادةً هذه الخبرات مع 

الزمالء. يُظهر المعلم االلتزام 

باتباع إرشادات مدير 

 المدرسة والمشرفين.

دوًدا يُظهر المعلم التزاًما مح

بالتقييم الذاتي الصادق 

والنزيه واستخدام نتائج 

التقييم الذاتي والتطوير 

المهني لتحسين أدائه. يشارك 

في بعض األحيان في أنشطة 

التدريب والتطوير وأحيانًا 

يشارك هذه الخبرات مع 

زمالئه. يستجيب لنصيحة 

مدير المدرسة والمشرفين 

 إلى حد محدود.

ال يُظهر المعلم التزاًما 

واضًحا بالتقييم الذاتي 

الصادق والنزيه ، وال يوظف 

نتائج التقييم الذاتي والتطوير 

المهني لتحسين أدائه. ال يهتم 

بتوجيهات مدير المدرسة 

والمشرف وال يتقاسم 

 الخبرات المهنية مع الزمالء.
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 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يُظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بالوعي بالصعوبات 

النفسية والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة. ويعطي  أولوية 

عالية لتعديل الخطط والموارد 

واألنشطة لهم، وتقييم 

تقدمهم ، ويعمل بجد وكفاءة 

للقيام بذلك.  يطبق األفكار 

 اإلبداعية في إيجاد بدائل

وحلول مناسبة لهم. ويظهر 

مستوى عال من االلتزام 

بإشراك جميع الطلبة في 

التعلم من خالل استخدام 

منصات التعلم االلكترونية 

وتطبيق إطار الدمج ولكافة 

 المراحل. 

يُظهر المعلم التزاًما جيًدا جدا 

بالوعي بالصعوبات النفسية 

والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

الطلبة. يعطي  األولوية بعض 

لتكييف الخطط والموارد 

واألنشطة لهم ، وتقييم 

تقدمهم وإيجاد بدائل وحلول 

مناسبة لهم.  ويظهر مستوى 

جيد من االلتزام بإشراك 

الطلبة في التعلم من خالل 

استخدام منصات التعلم 

االلكترونية وتطبيق إطار 

 الدمج في جميع الصفوف.

قبواًل يُظهر المعلم التزاًما م

بالوعي بالصعوبات النفسية 

والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة. يحاول غالبًا 

تعديل الخطط والموارد 

واألنشطة لهم ، وتقييم 

تقدمهم وعند الضرورة إيجاد 

بدائل وحلول مناسبة لهم.  

ويظهر مستوى مقبول من 

االلتزام بإشراك الطلبة في 

استخدام التعلم من خالل 

منصات التعلم االلكترونية 

وتطبيق إطار الدمج ولكافة 

 المراحل.

يُظهر المعلم بعض االلتزام 

بالوعي بالصعوبات النفسية 

والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة. قد يحاول  في 

بعض األحيان تعديل خطط 

التعليم والتعلم والموارد 

واألنشطة الخاصة بهم، 

قييم تقدمهم ، ولكن قد ال وت

يعطي األولوية إليجاد بدائل 

وحلول لهم. ويظهر مستوى 

محدود من االلتزام بإشراك 

الطلبة في التعلم من خالل 

استخدام منصات التعلم 

االلكترونية وتطبيق إطار 

 الدمج ولكافة المراحل.

يُظهر المعلم التزاًما قليال اأو 

معدوًما بالوعي بالصعوبات 

والجسدية والتعليمية  النفسية

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة ، ويبذل القليل 

من الجهد إلجراء التعديالت 

المناسبة على خطط وموارد 

وأنشطة التعليم والتعلم لهم. 

ال يعطي أولوية لتقييم التقدم 

الذي أحرزه هؤالء الطلبة وال 

يفكر في إيجاد بدائل وحلول 

 لهم.  ويظهر مستوى قليل او

معدوم  من االلتزام بإشراك 

الطلبة في التعلم من خالل 

استخدام منصات التعلم 

االلكترونية وتطبيق إطار 

 الدمج ولكافة المراحل.

 

 

 

 

 

 



 مع المؤشرات والواصفات: معايير مدير المدرسة 2الملحق 

  

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار المجال

.يعرف المدير 0 المعرفة

ويفهم الفلسفة 

والسياسات 

واالهداف 

 التربوية 

ينفذ المدير  0-0

السياسات 

واالهداف 

التربوية وفق 

فلسفة الدولة 

 التربوية

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

تفصيلية وفهًما 

ممتاًزا للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

التربوية ، ويقوم 

بتنفيذ جميع 

السياسات 

واألهداف 

بطريقة  التربوية

تتوافق مع فلسفة 

الدولة التربوية 

ويُظهر فهماً 

 ممتاًزا لها.

يُظهر مدير 

المدرسة فهًما 

جيًدا للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

التربوية ، ويقوم 

بتنفيذ جميع 

السياسات 

واألهداف 

التربوية وفقًا 

لفلسفة الدولة 

 التربوية.

 

 

يُظهر مدير 

المدرسة فهماً 

جيًدا بشكل عام 

للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

التربوية ، رغم 

وجود بعض 

الفجوات في 

معرفته. يتم تنفيذ 

معظم السياسات 

واألهداف 

التربوية ، على 

نطاق واسع وفقا 

للفلسفة التربوية 

 للدولة.

 

يُظهر مدير 

المدرسة فهما 

محدودا للفلسفة 

والسياسات 

 واألهداف

التربوية ، مع 

وجود فجوات 

كبيرة في معرفته. 

ينفذ بعض 

السياسات 

التربوية ، ولكن 

قد يكون  ذلك 

غير متوافقا مع 

الفلسفة التربوية 

 للدولة.

 

يظهر مدير 

المدرسة فهماً 

قليالً أو معدوماً 

للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

التربوية و / أو ال 

ينفذ السياسات 

التربوية 

ة واألهداف وفلسف

 الدولة التربوية.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

. يعرف المدير 8 

طرائق ويفهم 

 التدريس الحديثة

يميز المدير  8-0

وبشكل دقيق 

المعلمين الذين 

يستخدمون 

طرائق التدريس 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

وفهم ممتازين 

لطرائق التدريس 

الحديثة والتعلم 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

جيدة وفهم 

لطرائق التدريس 

الحديثة. والتعلم 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

وفهما بطرائق 

التدريس الحديثة 

والتعلم عن بعد 

يُظهر مدير 

المدرسة امتالك 

القليل من 

المعرفة والفهم 

لطرائق التدريس 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المعرفة وفهم 

س  طرائق التدري

الحديثة. والتعلم 



 الحديثة 

يقدم المدير  8-8

طرائق التدريس 

الحديثة الى 

 الكادر التعليمي

عن بعد. يمكنه 

دائًما أن يحدد 

بدقة المعلمين 

الذين يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة  ولديه 

المعرفة الالزمة 

لتقديم هذه 

الطرائق  بقناعة 

وبالعديد من 

االمثلة 

التوضيحية إلى 

الهيئة التعليمية. 

تحديث  ويوجد

مستمر لمعرفة 

مدير المدرسة 

بطرائق التدريس 

 الحديثة.

 

عن بعد ويكون 

قادرا على تحديد 

المعلمين الذين 

يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة بدقة ، 

ويمكنه تقديم مثل 

هذه الطرائق إلى 

 الهيئة التعليمية

بدقة. يوجد 

تحديث لمعرفة 

مدير المدرسة 

بطرائق التدريس 

الحديثة من وقت 

 آلخر .

بشكل كاف في 

معظم النواحي. 

في الغالب، يكون 

قادرا على تحديد 

المعلمين الذين 

يستخدمون 

طرائق التدريس 

، الحديثة في بدقة 

ويعرف بما فيه 

الكفاية  عن 

طرائق التدريس 

الحديثة ليقدمها 

إلى أعضاء 

الهيئة التعليمية ، 

ولكن هناك بعض 

الثغرات الطفيفة 

في المعرفة ، 

والتكون دائما 

 محدثة  

الحديثة. والتعلم 

عن بعد ولديه  

مة ، صورة عا

ولكنها ليست 

مفصلة أو دقيقة 

عن المعلمين 

الذين يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة. قد ال 

تكون معرفة مدير 

المدرسة وفهمه 

لطرائق التدريس 

الحديثة  محدثة 

وهي غير كافية 

لتمكينه من 

تقديمها بثقة إلى 

 الهيئة التعليمية.

عن بعد وهو  

غير قادر على 

تحديد بدقة 

المعلمين الذين 

يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة ، ويفتقر 

إلى المعرفة 

لتقديمها الى 

أعضاء الهيئة 

 التعليمية.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يعرف المدير  

المتطلبات ويفهم 

ذات القانونية 

الصلة والمتعلقة 

 بعمل المدرسة

يعرف  2-0

المدير ويفهم 

القواعد واالنظمة 

الخاصة 

بالمدرسة 

والتعليمات 

الوزارية ويضمن 

يتمتع مدير 

المدرسة بمعرفة 

وفهم واثق 

وشامل 

للتشريعات 

والتعليمات 

ارية المتعلقة الوز

يتمتع مدير 

المدرسة بمعرفة 

دقيقة بالتشريعات 

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

بالمدارس ، مما 

يتيح له مراقبة 

يتمتع مدير 

المدرسة بمعرفة 

وفهم مقبولَين 

 بالتشريعات

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

بالمدارس، مع 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

وفهم محدودين 

للغاية بالتشريعات 

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

 بالمدارس.

ال يعرف مدير 

المدرسة أو يفهم 

التشريعات 

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

بالمدارس. 

ويفتقر إلى 



تنفيذها داخل 

 المدرسة 

يلتزم  2-8

المعلمون بأداء 

واجباتهم 

الوظيفية بشكل 

 صحيح

بالمدارس. مما 

يتيح له مراقبة 

التزام المعلمين 

بواجباتهم 

المطلوبة بشكل 

 فعال للغاية.

 

يحافظ مدير 

المدرسة  على 

تحديث معرفته 

بالتشريعات  

والتعليمات بشكل 

 مستمر.

التزام المعلمين 

بواجباتهم 

 المطلوبة بفعالية.

 

معرفة مدير 

المدرسة باللوائح 

والتعليمات 

الحالية جيدة 

ومحدثة بشكل 

 عام.

وجود بعض 

الفجوات. لديه 

المعرفة معظم 

لمراقبة التزام 

المعلمين 

بواجباتهم 

المطلوبة. لديه 

معرفة بمعظم 

اللوائح 

والتعليمات 

الحالية ولكنها قد 

ال تكون محّدثة 

 .بالكامل

لديه  المعرفة 

الالزمة لمراقبة 

زام المعلمين الت

بواجباتهم 

المطلوبة إلى حد 

محدود ، ولكنها 

ليست دائًما 

 محدثة 

المعرفة الالزمة 

لمراقبة التزام 

المعلمين 

بواجباتهم 

المطلوبة ، 

والكثير من 

 معرفته قديمة.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر رالمعيا 

يعرف المدير  

طرائق ويفهم 

قيادة وادارة 

 المدرسة 

يعرف  2-0

المدير ويستخدم 

طرائق مختلفة 

لقيادة وادارة 

المدرسة ومتابعة    

 وتقييم عملها

يستخدم  2-8

المدير صالحياته 

بحكمة خدمة 

 للطلبة وتعلمهم

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

شاملة وفهما 

بالطرائق 

المختلفة لقيادة 

وإدارة المدرسة 

بضمنها االدارة 

االلكترونية ، 

ويستخدم أساليب 

مختلفة بكفاءة 

 وفعالية كبيرة.

 

يستخدم مدير 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

بالطرائق  

المختلفة لقيادة 

المدرسة وإدارتها 

بضمنها االدارة 

االلكترونية ، 

وهو ناجح في 

استخدام األساليب 

المختلفة. يستخدم 

سة مدير المدر

الصالحيات 

الممنوحة له 

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

إلى حد كبير 

الطرائق المختلفة 

لقيادة المدرسة 

وإدارتها بضمنها 

االدارة 

االلكترونية ، 

وغالبًا وليس 

دائما ما  ينجح 

في استخدامها. 

مدير المدرسة 

عادةً حكيم وناجح 

لدى مدير 

المدرسة بعض 

المعرفة بالطرائق 

المختلفة لقيادة 

المدرسة وإدارتها 

بضمنها االدارة 

االلكترونية 

ويحاول تنفيذها 

ولكن ال ينجح 

دائًما في القيام 

بذلك. يعرف مدير 

المدرسة 

 صالحياته 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

قليلة أو معدومة 

بالطرائق 

المختلفة إلدارة 

المدرسة وإدارتها 

بضمنها االدارة 

االلكترونية. ال 

يعرف مدير 

المدرسة أو ال 

يستخدم 

صالحياته أو 

يستخدمها بشكل 



المدرسة 

الصالحيات 

الممنوحة له 

بحكمة كبيرة 

ونجاح لخدمة 

الطلبة وتعليمهم. 

مدير المدرسة 

كبيرة  على دراية

بكيفية تخطيط 

وتوظيف وإدارة 

الموارد المالية 

والمادية 

والبشرية 

للمدرسة بأعلى 

كفاءة وفعالية 

 ممكنة.

بحكمة وبنجاح 

لخدمة الطلبة 

 وتعليمهم.

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

جيدة بكيفية 

تخطيط وتوظيف 

وإدارة الموارد 

المالية والمادية 

والبشرية 

للمدرسة بكفاءة 

 وفعالية.

 

 

في استخدام 

صالحياته لخدمة 

الطلبة وتعليمهم. 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

ة مقبولة بكيفي

تخطيط وتوظيف 

وإدارة الموارد 

المالية والمادية 

والبشرية 

للمدرسة بكفاءة 

 وفعالية.

ويحاول 

استخدامها لخدمة 

الطلبة وتعليمهم ، 

لكن استخدامه لها 

غالباً ما يكون 

غير ناجح أو غير 

حكيم. معرفة 

مدير المدرسة 

بكيفية تخطيط 

وتوظيف وإدارة 

الموارد المالية 

والمادية 

والبشرية 

للمدرسة 

 محدودة.

قليل أو غير مفيد 

لخدمة الطلبة أو 

تعليمهم ، أو 

يستخدم 

صالحياته بشكل 

غير حكيم. لدى 

لمدرسة مدير ا

معرفة قليلة أو 

معدومة بكيفية 

تخطيط وتوظيف 

وإدارة الموارد 

المالية والمادية 

والبشرية 

 للمدرسة.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يعرف المدير  

الظروف ويفهم 

االجتماعية 

والبيئية التي 

يعيش فيها 

 الطلبة

يعرف  2-0

المدير البيئة 

االجتماعية التي 

 تقع فيها المدرسة 

يعرف  2-8

المدير الظروف 

 العامة للطلبة 

يعرف مدير  2-2

المدرسة  الطلبة 

الذين  لديهم 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

شاملة وفهًما 

للسياق 

االجتماعي 

للمدرسة والبيئي 

والوضع العائلي 

للطلبة. يدرك 

مدير المدرسة 

تماًما االحتياجات 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

جيدة وفهًما 

للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

للطلبة. يُظهر 

مدير المدرسة 

الوعي 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

وفهًما للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

للطلبة. يُظهر 

مدير المدرسة 

بعض الوعي 

باالحتياجات 

يُظهر مدير 

المدرسة بعض 

الفهم للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

للطلبة ، لكنه ال 

يُظهر سوى وعي 

محدود  

باالحتياجات 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

أو فهم قليلين/ او 

التوجد لديه 

معرفة او فهم  

للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

 للطلبة. 



صعوبات تعلم 

نفسية وحركية 

والتي يمكن ان 

 تحد من تقدمهم  

الفردية للطلبة ، 

ولديه فهم ممتاز 

للصعوبات 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات التعلم 

لديهم، بناءا على 

تواصله المتكرر 

مع الطلبة 

وعوائلهم ومن 

خالل الدراسة 

الشاملة للغاية 

للبطاقات 

المدرسية 

ت المرشد وسجال

التربوي )إن 

 وجد(.

باالحتياجات 

الفردية للطلبة ، 

ولديه فهم جيد 

للصعوبات 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات التعلم 

لديهم، بناءا على 

واصله مع ت

الطلبة وعوائلهم 

، والدراسة 

المتأنية للبطاقات 

المدرسية و 

سجالت المرشد 

التربوي )إن 

 وجد(.

الفردية للطلبة ، 

 ويولي اهتماًما

ولكن ليس بالقدر 

الكافي للطلبة 

الذين يعانون من 

صعوبات حركية 

أو نفسية أو 

غيرها من 

صعوبات التعلم. 

لديه فهم مقبول 

لصعوبات التعلم 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات الطلبة 

الفردية ، بناءا 

على تواصله 

العرضي مع 

الطلبة وعوائلهم  

ودراسة البطاقات 

المدرسية 

رشد وسجالت الم

التربوي)إن 

 وجد(.

الفردية للطلبة 

وال يولي سوى 

القليل من 

االهتمام بالطلبة  

الذين يعانون من 

صعوبات حركية 

أو نفسية أو 

غيرها من 

وبات التعلم. صع

لديه فهم محدود 

لصعوبات التعلم 

البدني والنفسي 

وغيرها من 

صعوبات الطلبة 

الفردية ، استناًدا 

إلى عالقاته 

العرضية جًدا مع 

الطلبة وعوائلهم 

، واإلشارة 

العرضية إلى 

البطاقات 

المدرسية 

وسجالت المرشد 

 التربوي

 ) إن وجد(.

ال يُظهر مدير 

المدرسة سوى 

القليل من الوعي 

/ او اليوجد لديه 

وعيا باالحتياجات 

الفردية للطلبة 

وال يهتم كثيًرا أو 

ال يهتم أبًدا 

الذين بالطلبة 

يعانون من 

صعوبات حركية 

أو نفسية أو 

غيرها من 

صعوبات التعلم. 

وال يعرف سوى 

القليل عن 

الصعوبات 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات التعلم 

التي يواجهها 

الطلبة، إذ أنه 

نادراً ما يتواصل  

مع الطلبة 

وعوائلهم او 

اليتواصل اطالقا 

، وال يدرس 



البطاقات 

المدرسية 

ت المرشد وسجال

التربوي )إن وجد 

.) 

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يعرف  

المديرويفهم 

عملية التقييم 

الذاتي والخارجي 

للمدرسة والعمل 

مع المشرف 

 الصديق الناقد 

يعرف  2-0

مديرالمدرسة  

اطار 

معاييرالمدرسة 

مع المؤشرات 

 والواصفات 

يدرك مدير  2-8

المدرسة عملية 

التقييم الخارجي 

 للمدارس 

يدرك مدير  2-2

المدرسة  عمليات 

التقييم الذاتي 

للمدرسة  والخطة 

التطويرية 

 للمدرسة 

يعرف مدير  2-2

المدرسة  كيفية 

العمل بشكل منتج 

مع مشرف 

المدرسة " 

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

إطار معايير  

المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات بشكل 

ممتاز. لدى مدير 

المدرسة فهم 

دقيق ومفصل 

لعملية التقييم 

الخارجي 

وعمليات التقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة. لديه 

فهم شامل ودقيق 

لدور المشرف 

الصديق الناقد  

مما يمّكنه من 

إقامة عالقة عمل 

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

جيًدا إطار معايير 

المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. لدى 

مدير المدرسة 

فهم جيد لعملية 

التقييم الخارجي 

وعمليات التقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة ويفهم 

جيًدا دور 

المشرف الصديق 

التاقد ويقيم 

عالقة عمل فعالة 

مع المشرف 

 لناقد.الصديق ا

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

بشكل عام إطار 

معايير  المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. يعي 

مدير المدرسة 

التقييم الخارجي 

ولديه فهم دقيق 

لمعظم العملية. 

يمتلك مدير 

المدرسة فهًما 

جيًدا للتقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة ، لكنه 

ليس دائًما على 

صيل دراية بتفا

العمليات. يتفهم  

مدير المدرسة 

لدى مدير 

المدرسة بعض 

المعرفة والفهم 

العامين إلطار 

معايير  المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. يعي 

مدير المدرسة 

جي ، التقييم الخار

لكن فهمه للعملية 

ليس دقيقًا دائًما. 

فهم مدير 

المدرسة للتقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة  محدود 

أو غير دقيق. 

مدير المدرسة 

على دراية بدور 

المشرف الصديق 

ليس لدى مدير 

المدرسة سوى 

معرفة أو فهم 

لديه قليلين أو 

 معرفة وفهم

معدومين إلطار 

معايير المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. 

يدرك مدير 

المدرسة التقييم 

الخارجي لكنه ال 

يفهم العملية. 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى فهم 

التقييم الذاتي 

للمدرسة والخطة 

التطويرية. وليس 

لديه وضوح  

كيفية العمل مع 

المشرف الصديق 



مثمرة للغاية مع   الصديق الناقد"

المشرف الصديق 

 قد.النا

دور المشرف 

الصديق الناقد  

في معظم 

الجوانب ولكنه قد 

يتوقع أكثر او أقل 

من الالزم من 

المشرف الصديق 

 الناقد .

الناقد ولكنه 

يسيء فهمه في 

 بعض النواحي.

 الناقد.

 

 

 المهارات

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار لمجالا

  المهارات

يستطيع المدير 

قيادة عمليتي 

التعليم والتعلم 

واستخدام 

طرائق التدريس 

الحديثة لضمان 

 جودة التعليم

يسعى 0-0

المدير الى 

تحقيق عملية  

تعليم وتعلم ذات 

 جودة عالية  

يتابع مدير  0-8

المدرسة جودة 

عملية التعليم 

والتعلم من خالل 

الزيارة الدورية 

للصفوف 

وفحص واجبات 

الطلبة وتحسن 

ادائهم ونتائجهم 

يستطيع مدير 

المدرسة أن يُظهر 

نجاًحا كبيًرا في 

تحسين جودة 

التعليم والتعلم. 

يزور مدير 

المدرسة بانتظام 

وبشكل متكرر 

الصفوف ويتابع 

المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

لمشاهدة الدروس 

، ويفحص عينات 

يستطيع مدير 

المدرسة إثبات 

النجاح في 

تحسين جودة 

التعليم والتعلم. 

يزور مدير 

المدرسة بانتظام 

وبشكل متكرر 

ويتابع الصفوف 

المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

لمشاهدة الدروس 

، ويفحص عينات 

يستطيع مدير 

المدرسة تحقيق  

بعض النجاح في 

تحسين جودة 

التعليم والتعلم. 

يقوم مدير 

المدرسة بزيارات 

منتظمة للصفوف 

ويتابع المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

لمشاهدة الدروس 

، وفحص عينات 

من عمل الطلبة ، 

 قد يحاول مدير

المدرسة تحسين 

جودة التعليم 

والتعلم ولكن 

مهاراته محدودة 

للقيام بذلك. يقوم 

مدير المدرسة في 

بعض األحيان 

بزيارة الصفوف 

ويتابع المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

لمشاهدة وفحص 

عينات من عمل 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

لتحقيق جودة 

عالية في التعليم 

التعلم. ونادراً ما و

يقوم مدير 

المدرسة أو ال 

يزور الصفوف 

لمشاهدة الدروس 

واليتابع المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

أو يفحص عينات 



االمتحانية وكذلك 

 خطط المعلمين 

يقّوم مدير  0-2

المدرسة جودة 

عمليتي التعليم 

 والتعلم بدقة 

م مدير ييق 0-2

المدرسة اداء 

المعلمين  

 بموضوعية

يقدم    0-2

المدير الى 

المعلمين تغذية 

راجعة  لتحسين 

 التعليم والتعلم 

يظهر مدير  0-2

المدرسة  

القابلية على 

تشجيع المعلمين  

على تبني  

طرائق التدريس 

 الحديثة 

يضمن   0-2

المدير تحقيق 

الطلبة نتائج 

 جيدة    

من عمل الطلبة ، 

ويحلل نتائجهم 

ويتحقق من خطط 

المعلمين. وينفذ 

هذه األنشطة 

بشكل منهجي 

وبمستوى عاٍل 

من الدقة. إن 

قييمات مدير ت

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

دقيقة ومعمقة 

على الدوام ، 

وتقييمه ألداء 

المعلمين  

موضوعي ونزيه 

دائًما. يقدم مدير 

المدرسة التغذية 

الراجعة للمعلمين 

والتي لها تأثير 

كبير في 

مساعدتهم على 

تحسين جودة 

تعليمهم. يستطيع 

مدير المدرسة 

إظهار مهارات 

تعزيز ممتازة في 

من عمل الطلبة ، 

ويحلل نتائجهم 

ويتحقق من خطط 

المعلمين. وينفذ 

هذه األنشطة 

بشكل منتظم 

وبمستوى من 

الدقة. إن تقييمات 

مدير المدرسة 

لجودة التعليم 

والتعلم دقيقة 

وتقييماته ألداء 

المعلمين 

ية. يقدم  موضوع

مدير المدرسة 

تغذية راجعة 

فعالة للمعلمين 

مما يساعدهم 

على تحسين 

جودة التعليم. 

يستطيع مدير 

المدرسة إظهار 

مهارات جيدة في 

تعزيز طرائق 

التدريس الحديثة. 

هناك دليل جيد 

على أن مدير 

وتحليل نتائجهم 

والتحقق من 

خطط المعلمين. 

 ادةً ينفذوع

هذه االنشطة 

بشكل منتظم او 

دقيق ولكن ليس 

معظم  .دائماً 

تقييمات مدير 

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

دقيقة ولكن ليس 

جميعها. تكون 

تقييمات مدير 

المدرسة ألداء 

المعلمين 

موضوعية بشكل 

عام. يقدم مدير 

المدرسة التغذية 

الراجعة للمعلمين 

وغالبا ماتكون 

لمدير  فعالة. يمكن

المدرسة إظهار 

المهارات في 

تعزيز طرائق 

التدريس الحديثة 

إلى حد ما لكنه 

الطلبة ، وتحليل 

نتائجهم والتحقق 

من خطط 

المعلمين. لكن 

هذه األنشطة 

منتظمة أو ليست 

دقيقة  بما فيه 

الكفاية. تكون 

تقييمات مدير 

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

دقيقة في بعض 

األحيان ، ولكنها 

في بعض األحيان 

قاسية للغاية أو 

سخية للغاية ، 

وكذلك تقييمه 

ألداء المعلمين. 

يقدم مدير 

المدرسة التغذية 

الراجعة للمعلمين 

ولكنها ليست 

فعالة دائًما. 

هارات مدير م

المدرسة في 

تعزيز طرائق 

التدريس الحديثة 

من عمل الطلبة 

أو يحلل نتائجهم 

أو يتحقق من 

خطط المعلمين. 

إن تقييمات مدير 

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

غير موجودة أو 

في غير دقيقة 

كثير من األحيان 

، وتقييماته ألداء 

المعلمين ناقصة 

أو غير 

موضوعية. ال 

يقدم مدير 

المدرسة تغذية 

راجعة للمعلمين 

ويفتقر إلى 

المهارات الالزمة 

لتعزيز طرائق 

التدريس الحديثة. 

ال يوجد دليل على 

أن مدير المدرسة 

لديه المهارات 

الالزمة لتحسين 

النتائج التي 

او حققها الطلبة 



طرائق التدريس 

الحديثة. هناك 

أدلة قوية على أن 

مدير المدرسة 

لديه المهارات 

الالزمة لتحسين 

النتائج التي 

حققها الطلبة أو 

الحفاظ على 

 مستواها عاليا

المدرسة لديه 

المهارات الالزمة 

لتحسين النتائج 

التي حققها الطلبة 

لى أو الحفاظ ع

 مستواها عاليا

غير قادر على 

اقناع بعض 

أعضاء الهيئة 

التعليمية. هناك 

بعض األدلة على 

أن مدير المدرسة 

لديه المهارات 

الالزمة لتحسين 

النتائج التي 

حققها الطلبة أو 

الحفاظ على 

 مستواها عاليا.

محدودة. ال يوجد 

سوى أدلة 

محدودة على أن 

مدير المدرسة 

لديه المهارات 

الالزمة لتحسين 

النتائج التي 

حققها الطلبة أو 

الحفاظ على 

 مستواها عاليا.

الحفاظ على 

 مستواها عاليا.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع مدير  

المدرسة خلق 

عالقات ايجابية 

مع الطلبة 

والمعلمين في 

المدرسة ويشجع 

 العمل التعاوني 

يكون لدى  8-0

الطلبة والمعلمين 

والموظفين 

واصحاب القرار 

معنويات عالية 

بناًء على الثقة 

بشخص مدير 

 المدرسة 

حسم  8-8

النزاعات داخل 

المدرسة بشكل 

حازم ، ايجابي 

وموضوعي 

لخلق جو 

يعزز مدير 

سة أجواء المدر

إيجابية للغاية في 

المدرسة. الروح 

المعنوية للطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

العالقة مرتفعة. 

يحظى مدير 

المدرسة بثقة 

جميع الطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

العالقة ولديهم 

يعزز مدير 

المدرسة بنجاح 

جًوا إيجابيًا في 

المدرسة ، كما أن 

الروح المعنوية 

للطلبة والمعلمين 

وبقية المالك 

وذوي العالقة 

جيدة. ويحظى 

بثقة الطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

العالقة ولديهم 

ثقة باتخاذه 

ينجح مدير 

المدرسة إلى حد 

كبير في تعزيز 

جو إيجابي ورفع 

معنويات الطلبة 

قية والمعلمين وب

المالك وذوي 

العالقة. يتمتع 

مدير المدرسة 

بثقة معظمهم 

وعادة ما يكون 

قادًرا على كسب 

دعمهم لقراراته. 

يظهر مهارات حل 

إن مهارات مدير 

المدرسة في 

تعزيز جو إيجابي 

ورفع معنويات 

الطلبة والمعلمين 

وبقية المالك 

وذوي العالقة 

محدودة ، 

وبالتالي فإن 

ته ثقتهم به أو قدر

على اتخاذ 

القرارات 

الصحيحة 

محدودة. لمدير 

ال يسهم مدير 

المدرسة في رفع 

معنويات الطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

وال  العالقة ،

يحظى بثقتهم. 

ليس له أي تأثير 

في حل النزاعات 

في المدرسة ، وال 

يعامل جميع أفراد 

مجتمع المدرسة 

باحترام. يفتقر 

مدير المدرسة 



 مدرسي مالئم

يتعامل  8-2 

مدير المدرسة 

باحترام مع 

جميع العاملين 

 في المدرسة 

يعمل  8-2

المعلمون بروح 

 الفريق الواحد  

ثقة تامة في 

اتخاذه القرارات 

الصحيحة. يظهر 

مدير المدرسة 

مهارات ممتازة 

ي في حل أ

نزاعات تنشأ 

بتفهم 

وموضوعية ، 

ودون استثناء ، 

يعامل جميع 

أعضاء المجتمع 

المدرسي 

 باحترام.

 

يظهر مدير 

 المدرسة

مهارات ممتازة 

في تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المعلمين، وتأثير 

ذلك واضح في 

المستوى العالي 

من العمل 

الجماعي الذي 

يظهره المعلمون 

في عملهم 

القرارات 

 الصحيحة.

 

يظهر مدير 

المدرسة مهارات 

جيدة في حل أي 

عات تنشأ في نزا

المدرسة بنجاح ، 

ويعامل أعضاء 

مجتمع المدرسة 

باحترام. يظهر 

مدير المدرسة 

مهارات جيدة في 

تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المعلمين، والعمل 

الجماعي بين 

المعلمين هو 

 بمستوى جيد.

 

النزاعات في 

المدرسة وعادة 

ما تكون القرارات 

 ناجحة.

يعامل مدير 

المدرسة عموًما 

أعضاء المجتمع 

المدرسي باحترام 

، رغم أن األفراد 

في بعض األحيان 

يشعرون  ال

باالحترام. يُظهر 

مدير المدرسة 

المهارات الكافية 

في تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المعلمين ، وهو 

فعال في معظمه 

 وليس كله.

المدرسة بعض 

التأثير في حل 

النزاعات في 

المدرسة ولكن 

القرارات ليست 

دائما إيجابية 

وموضوعية وال 

تؤدي دائما إلى 

جو متناغم. 

يحاول مدير 

المدرسة التعامل 

مع جميع أفراد 

المجتمع المدرسي 

باحترام ، لكنهم ال 

يشعرون دائًما 

حترام. باال

مهارات مدير 

المدرسة في 

تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المعلمين محدودة 

، ورغم وجود 

بعض العمل 

الجماعي بين 

المعلمين ، إال أنه 

واسع   ليس

 النطاق.

إلى المهارات 

الالزمة لتعزيز 

العمل الجماعي 

بين المعلمين ، 

ونتيجة لذلك ال 

يعملون بشكل جيد 

 كفريق.



 .اليومي

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع مدير  

المدرسة خلق 

بيئة آمنة 

ومشجعة النجاح 

عملية التعليم 

 والتعلم 

يسعى مدير  2-0

المدرسة الى 

توفير الخدمات 

الضرورية بما 

يضمن نظافة 

المدرسة وجعلها 

 صحية  للطلبة

يظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في العمل 

بجدية وبتأثير 

ن لضمان أن تكو

بيئة المدرسة 

نظيفة وصحية 

وجيدة التنظيم 

 وآمنة ومحفزة. 

مدير المدرسة  

قادر على ترتيب 

تنظيف متكرر 

ومنتظم للمرافق 

الصحية 

والصفوف 

والساحة وصيانة 

جميع المباني 

والتجهيزات 

بمستوى عال 

 جدا.

يظهر مدير 

المدرسة مهارات 

في العمل جيدة 

بجدية لضمان أن 

تكون بيئة 

المدرسة نظيفة 

وصحية وجيدة 

التنظيم وآمنة 

 ومحفزة. 

 

مدير المدرسة 

قادر على ترتيب 

التنظيف المناسب 

للمرافق الصحية 

والصفوف 

والساحة  وصيانة 

جميع المباني 

والتجهيزات 

 بمستوى جيد.

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

لضمان أن تكون 

ة المدرسة بيئ

نظيفة إلى حد 

كبير وصحية 

وجيدة التنظيم 

 وآمنة ومحفزة. 

مدير المدرسة 

قادر على ترتيب 

التنظيف الكافي 

للمرافق الصحية 

والصفوف  

والساحة وصيانة 

جميع المباني 

والتجهيزات 

 بمستوى مرضي

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

محدودة في 

ضمان أن تكون 

بيئة المدرسة 

نظيفة وصحية 

جيدة التنظيم و

وآمنة ومحفزة. 

قدرته على ترتيب 

تنظيف المرافق 

الصحية 

والصفوف 

والساحة محدودة. 

في بعض النواحي 

، يتم صيانة 

المباني 

والتجهيزات 

بشكل مرٍض مع 

وجود ثغرات 

كبيرة في صيانتها 

 ايضا.

ال يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الالزمة 

لضمان أن تكون 

بيئة المدرسة 

ية نظيفة وصح

وجيدة التنظيم 

وآمنة ومحفزة. 

يقدم  القليل من 

األدلة أو عدم 

وجود دليل على 

القدرة على ترتيب 

تنظيف المرافق 

الصحية 

والصفوف 

والساحة وصيانة 

المباني 

 والتجهيزات.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع المدير  

ان يخطط وينفذ 

ويتابع ويقّوم 

لدى المدير  2-0

رؤى مناسبة 

 لتطوير المدرسة 

يُظهر مدير 

المدرسة جميع 

المهارات الالزمة 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الالزمة 

يُظهر مدير 

المدرسة معظم 

المهارات الالزمة 

يُظهر مدير 

المدرسة كما 

محدودا من 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

هارات الالزمة الم



االعمال لتحسين 

 اداء المدرسة   

يضع مدير  2-8

المدرسة خطط 

ذكية لتحسين 

 المدرسة 

يضمن  2-2

مديرالمدرسة 

بأن الخطط قد 

نفذت وتم اتخاذ 

االجراءات 

 الالزمة لتنفيذها 

يخطط  2-2

سة مديرالمدر

ويدعم تطبيق 

الخطط الخاصة 

بالتطورالمهني 

 للمعلمين

للتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

رؤية المدرسة 

واضحة ومناسبة 

وقد  وملهمة ،

استخدم مدير 

المدرسة مهاراته  

الممتازة لضمان 

مساهمة الطلبة 

والمالك وأولياء 

األمور وذوي 

العالقة اآلخرين 

فيها وفهمها. 

الخطة التطويرية 

للمدرسة خطة 

خطة ("ذكية" 

محددة، قابلة 

للقياس، قابلة 

للتحقق، ذات 

صلة ومحددة 

تحدد بدقة  )بزمن

جميع األولويات 

الرئيسية 

للتحسين وهي 

أداة قوية لقيادة 

تحسين المدرسة. 

يُظهر مدير 

للتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

ؤية المدرسة ر

واضحة ومناسبة 

ومفهومة من قبل 

الطلبة والمالك 

وأولياء األمور 

وذوي العالقة 

اآلخرين. الخطة 

التطوير ية 

للمدرسة خطة 

خطة ("ذكية" 

محددة، قابلة 

للقياس، قابلة 

للتحقق، ذات 

صلة ومحددة 

ذات  )بزمن

أولويات مناسبة. 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الجيدة 

دعم في تقديم ال

لتنفيذ الخطط 

المتعلقة بالتطوير 

المهني للمعلمين 

ويتولى المتابعة 

 المعمقة.

للتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

هناك رؤية 

مرضية يفهمها 

معظم الطلبة 

والمالك وأولياء 

األمور ، والخطة 

التطويرية 

للمدرسة ُمرضية 

لتحسين المدرسة 

ولكن الخطة ، ، 

على الرغم من 

أنها مفصلة ، 

ليست "ذكية" 

وبعض األولويات 

المحددة ليست 

أولويات رئيسية 

للمدرسة. يُظهر 

مدير المدرسة 

المهارات الكافية 

في متابعة ودعم 

تنفيذ الخطط 

المتعلقة بالتطوير 

 المهني للمعلمين.

المهارات الالزمة 

ط تحسين لتخطي

المدرسة 

وتعزيزه. هناك 

رؤية محدودة 

يفهمها  الطلبة 

والمالك وأولياء 

األمور  بشكل 

جزئي. توجد خطة 

تطويرية للمدرسة 

ولكنها تفتقر إلى 

التفاصيل وليست 

"ذكية". يتابع 

مدير المدرسة 

الخطط المتعلقة 

بالتطوير المهني 

للمعلمين إلى حد 

 محدود.

لتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

لم يتم توضيح 

رؤية لتطوير 

المدرسة في 

المستقبل ، ولم 

يتم وضع خطة 

تطويرية للمدرسة 

الغراض 

التحسين. ال يقوم 

مدير المدرسة 

بمتابعة وضمان 

تنفيذ الخطط 

المتعلقة بالتطوير 

 المهني للمعلمين.



المدرسة مهارات 

ممتازة في دعم 

تنفيذ الخطط 

المتعلقة بالتطوير 

المهني للمعلمين 

مع وجود متابعه 

 معمقة.

 

 

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يتشاور مدير  

المدرسة مع 

الكادر االداري 

ويمنحهم 

الصالحيات 

ويشركهم في 

تحمل 

المسؤوليات 

وصناعة 

 القرارات

يتحمل  2-0

المعاونون و 

المعلمون 

المسؤوليات 

ويعملون بروح 

 الفريق الواحد 

يقوم مدير  2-8

المدرسة 

بالتشاور مع 

المعاونين 

والمعلمين  

فين والموظ

ويشركهم باتخاذ 

 القرار 

يمنح مدير  2-2

المدرسة 

المسؤوليات 

مدير المدرسة 

لديه مهارات 

ممتازة في 

التشاور وتفويض 

الصالحيات. 

يتحمل معاونو 

المدير والمعلمون 

وبقية المالك  

مسؤوليات كبيرة 

ومناسبة ، وتكون 

استجابتهم ممتازة 

. يعطي مدير 

المدرسة 

مسؤوليات كبيرة 

للجان المدرسة ، 

ويخولها أداء 

واجباتها بشكل 

مدير المدرسة 

لديه مهارات 

جيدة في التشاور 

وتفويض 

الصالحيات. 

يتحمل معاونو 

المدير  

وبقية  والمعلمون

المالك  

المسؤولية بشكل 

جيد للغاية. يتم 

التشاور معهم 

حول الخطط 

والقرارات 

ويشعرون انهم 

 مشمولون فيها.

يعطي مدير 

مدير المدرسة 

لديه مهارات 

مقبولة في 

التشاور وتفويض 

الصالحيات.  يتم 

وني إعطاء معا

المدير  

والمعلمون وبقية 

المالك  

المسؤوليات 

ويستجيبون بشكل 

جيد في الغالب. 

عادة ما يتم 

التشاور معهم 

حول الخطط 

والقرارات اال ان 

ذلك ليس دائما. 

سة مدير المدر

لديه مهارات 

محدودة في 

التشاور وتفويض 

الصالحيات.  

يتحمل معاونو 

المدير والمعلمون  

وبقية المالك  

بعض 

المسؤوليات ويتم 

التشاور معهم 

أحيانًا حول 

الخطط 

والقرارات. يعطي 

مدير المدرسة 

بعض 

المسؤوليات 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

التشاور مهارات 

وتفويض 

الصالحيات. ال 

يتحمل معاونو 

المدير  

والمعلمون وبقية 

المالك مسؤوليات 

محددة وال يتم 

التشاور معهم 

حول الخطط 

والقرارات. ال 

يعطي مدير 

المدرسة أي 

مسؤوليات للجان 

المدرسة وال 



للجان المدرسة 

ويحملهم 

 مسؤليتها

جيد ويساءلها  

على نحو فعال 

 للغاية.

المدرسة 

المسؤوليات 

المناسبة للجان 

المدرسة 

ويساءلها على 

 نحو فعال.

يعطي مدير 

المدرسة بعض 

المسؤوليات 

المناسبة للجان 

المدرسة 

ويساءلها ، اال 

انه بامكانه ان 

 يكلفهم بالمزيد.

للجان المدرسة 

ويساءلهم إلى حد 

 ما.

 يساءلها. 

يتحمل  

المسؤولية بنفسه 

 بشكل فردي.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع مدير  

المدرسة ادارة 

كافة الموارد 

المدرسية بكفاء 

 وفاعلية

يطلق مدير  2-0

المدرسة 

الطاقات الكامنة 

لدى المعلمين 

والمرشدين 

التربويين  

والموظفين في 

 المدرسة

يضمن  2-8

مديرالمدرسة 

توفير الموارد 

التي يحتاجها 

الطالب والكادر 

 التدريسي

يضمن مير  2-2

المدرسة صيانة 

المبنى والخدمات 

 بشكل جيد 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في إدارة 

موارد المدرسة 

بدرجة عالية من 

ة. الكفاءة والفعالي

ويعمل بشكل جيد 

للغاية إلطالق 

إمكانات المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك ، 

بحيث يكون 

اداءهم جميعهم 

جيدا. يضمن مدير 

المدرسة أن يتم 

توزيع العمل بين 

المالك بشكل 

منصف وأن 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ي إدارة جيدة ف

موارد المدرسة 

بكفاءة وفعالية. 

ويعمل بشكل جيد 

الطالق امكانات 

المعلمين 

والمرشد التربوي 

 وبقية المالك .

يضمن مدير 

المدرسة توزيع 

العمل بين المالك  

بشكل منصف وان 

يستخدم وقتهم 

المتاح بشكل جيد 

. يضمن مدير 

المدرسة توفير 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

موارد  في إدارة

المدرسة. ويحقق  

بعض النجاح في 

إطالق إمكانات 

المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك، 

لكن ذلك اليحقق 

النجاح في كل 

حالة. يتم توزيع 

العمل على المالك 

بشكل منصف 

للجزء االكبر ، 

ويتم استخدام 

معظم وقتهم 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

محدودة في إدارة 

موارد المدرسة. 

يتحقق اطالق  

إمكانات المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك  إلى 

حد محدود. يتم 

توزيع العمل على 

المالك  الموظفين 

بشكل منصف في 

معظم النواحي مع 

 وجود حاالت من

عدم التوازن 

واليتم استخدام 

الوقت المتاح 

للمالك  ال يتم 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

إلدارة موارد 

المدرسة بكفاءة 

وفعالية. وال يعمل 

بشكل فعال 

إلطالق إمكانات 

المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك أو 

ضمان توزيع 

العمل بشكل 

منصف  و / أو ال 

يضمن توفير 

الموارد التي 

يحتاجها الطلبة 

وأعضاءالهيئة 



يحصل  2-2

مدير المدرسة 

على موارد 

اضافية للمدرسة 

وفقا للقوانين 

واالنظمة 

ويستخدمها 

بصورة صحيحة 

وشفافة وحسب 

 االولويات  

يستخدم وقتهم 

المتاح بشكل جيد 

للغاية. يضمن 

المدير توفير 

جميع الموارد 

التي يحتاجها  

طلبة وأعضاء ال

الهيئة التعليمية. 

تدار الموارد 

المالية بشفافية 

ويتم االحتفاظ 

بسجالت ممتازة. 

صيانة المبنى 

ومرافق المدرسة 

ممتازة. تم تأمين 

موارد إضافية 

مكثفة ويتم 

استخدامها 

بشفافية وبشكل 

مناسب وبتاثير 

ممتاز يخاطب 

اولويات 

 المدرسة.

الموارد التي 

يحتاجها الطلبة 

هيئة وأعضاء ال

التعليمية. يتم 

صيانة المبنى 

والمرافق بشكل 

جيد من جميع 

النواحي. تدار 

الموارد المالية 

بكفاءة ويتم 

االحتفاظ بسجالت 

مناسبة. تم تأمين 

موارد إضافية 

ويتم استخدامها 

بشفافية ومالئمة 

وبشكل جيد لتلبية 

أولويات 

 المدرسة.

 المتاح. 

يضمن مدير 

المدرسة توفير 

معظم الموارد 

ها التي يحتاج

الطلبة وأعضاء 

الهيئة التعليمية ، 

ويضمن صيانة 

المبنى ومرافق 

المدرسة بشكل 

عام ، رغم انه في 

بعض الحاالت 

تكون هناك حاجة 

لمزيد من 

 الصيانة. 

تكون ادارة 

الموارد المالية 

كفوءة مع وجود 

استثناءات في 

بعض األحيان مع 

االحتفاظ بسجالت 

 مناسبة. 

تم تأمين بعض 

ضافية الموارد اإل

ويتم استخدامها 

عموًما بشكل 

 مناسب وشفاف.

استخدامه بشكل 

جيد دائًما. يتم 

توفير وليس كل 

الموارد التي 

يحتاجها الطلبة 

وأعضاء الهيئة 

التعليمية. توجد 

بعض الصيانة 

لمبنى ومرافق 

المدرسة ولكن 

ليس بما فيه 

الكفاية. ال يتم 

دائًما إدارة 

الموارد المالية 

اءة وقد يكون بكف

هناك ثغرات في 

السجالت 

المحفوظة. في 

حاالت قليلة ، أّمن 

مدير المدرسة 

موارد إضافية 

للمدرسة ويتم 

استخدامها ، 

ولكن ليس دائًما 

بشفافية وبشكل 

مناسب لمخاطبة  

 األولويات.

/ أو التعليمية ، و 

ال يضمن صيانة 

مبنى  ومرافق 

المدرسة. ال يتم 

إدارة الموارد 

المالية بكفاءة 

ويتم االحتفاظ 

بسجالت قليلة أو 

التوجد سجالت. 

ال يتم تامين 

موارد اضافية 

للمدرسة او يتم 

تامين موارد قليلة 

جدا ، وأي موارد 

يتم الحصول 

عليها ال يتم 

استخدامها 

بشفافية أو بشكل 

 مناسب.



 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر لمعيارا 

يستطيع مدير  

المدرسة 

المحافظة على 

عالقات تواصل 

جيدة داخل 

 وخارج المدرسة 

يجتمع  2-0

مدير المدرسة 

وبشكل دوري 

مع اللجان 

 المدرسية

ابالغ  2-8

المعلمين 

والموظفين 

والطلبة حول 

التطورات 

الحاصلة في 

المدرسة  

الى ويستمع 

 آرائهم

يضمن  2-2

مدير المدرسة 

ابالغ اولياء 

االمور باداء 

 ابنائهم

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في الحفاظ 

على التواصل 

الجيد المباشر 

وعبر وسائل 

التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

والمتاحة. يجتمع  

لجان المدرسة  مع

بانتظام وبشكل 

متكرر ، ويُبقي 

المعلمين وبقية 

المالك  والطلبة 

على اطالع تام 

بما يجري في 

المدرسة ، 

ويستمع دائًما إلى 

آرائهم ويراعيها 

بعناية ، ويقدم  

معلومات شاملة ، 

بما في ذلك من 

خالل مجموعة 

من الوسائل 

اإللكترونية 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

جيدة في الحفاظ 

على التواصل 

الجيد المباشر 

وعبر وسائل 

التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

والمتاحة.  يجتمع  

مع لجان المدرسة 

بانتظام وبشكل 

متكرر ، ويبقي 

المعلمين وبقية 

والطلبة المالك 

على اطالع جيد 

بما يجري في 

المدرسة ، 

ويستمع دائًما إلى 

آرائهم ، ويوفر 

معلومات جيدة ، 

بما في ذلك 

الوسائل 

اإللكترونية  

الولياء االمور 

عن أداء ابناءهم 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

في الحفاظ على 

التواصل الجيد 

المباشر وعبر 

وسائل التواصل 

اللكترونية ا

المختلفة 

والمتاحة. يجتمع 

مع لجان المدرسة 

بشكل منتظم إلى 

حد ما ولكن ليس 

بشكل متكرر بما 

يكفي ، ويطلع 

المعلمين وبقية 

المالك  والطلبة 

حول ما يجري في 

المدرسة ، وغالبًا 

ما يستمع دائًما 

آلرائهم ولكن 

ليس دائما، 

ويوفر بعض 

المعلومات ، من 

خالل  استخدام  

وسائل ال

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

محدودة في 

الحفاظ على 

التواصل الجيد  

المباشر وعبر 

وسائل التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

والمتاحة يجتمع  

مع لجان المدرسة 

من حين آلخر 

ولكن ليس بشكل 

 كاٍف ، ويبلغ

المعلمين وبقية 

المالك  والطلبة 

بما يجري في 

المدرسة بشكل 

محدود ، ويستمع 

في بعض األحيان 

إلى آرائهم ، 

ويقدم القليل من 

المعلومات  ولكن 

ليس بما يكفي 

ألولياء االمور 

حول أداء ابناءهم 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

للحفاظ على 

التواصل الجيد 

شر وعبر المبا

وسائل التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

 والمتاحة

ال يجتمع بانتظام  

مع لجان المدرسة 

، و / أو ال يبقي 

المعلمين أو بقية 

المالك  أو الطلبة 

على اطالع جيد 

بما يجري في 

المدرسة أو 

يستمع إلى آرائهم 

، و / أو ال يجعل 

اولياء االمور 

يشعرون بانهم 

على اطالع حول 

بناءهم أداء ا

 ورفاههم .



)وسائل التواصل 

االجتماعي ، 

قع المو

اإللكتروني ، إلخ( 

، الولياء االمور 

عن أداء ابناءهم 

 ورفاههم.

 

 

اإللكترونية في  ورفاههم.

بعض األحيان ، 

الولياء االمور 

حول أداء ابناءهم 

 ورفاههم.

 ورفاههم.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع  

مديرالمدرسة 

تحليل اداء 

المدرسة بدقة 

وتحديد نقاط 

القوة والمجاالت 

التي تحتاج الى 

 تحسين

يستطيع  2-0

مديرالمدرسة  

تحليل نتائج 

اختبارات  

وامتحانات 

 الطلبة بدقة 

يستطيع  2-8

مدير المدرسة 

استخدام 

االستبيانات  أو 

من خالل مجاميع 

النقاش المركز 

لجمع وجهات 

نظر الطلبة 

والمعلمين  

 وأولياء االمور.

يستطيع  2-2

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

زة في ممتا

التحليل والتقييم 

الذاتي ألداء 

المدرسة.  

ويستطيع تحليل 

نتائج االختبارات 

واالمتحانات 

بشكل شامل 

وصحيح ودقيق 

واستخدام البيانات 

بشكل ممتاز 

لتحديد مجاالت 

التحسين التي 

تنعكس بعد ذلك 

في خطة تطوير 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الجيدة 

في التحليل 

والتقييم الذاتي 

ألداء المدرسة. 

ويستطيع  تحليل 

نتائج االختبارات 

واالمتحانات 

بشكل شامل 

ودقيق واستخدام 

البيانات بشكل 

 جيد. 

يستطيع مدير 

المدرسة جمع 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

في التحليل 

والتقييم الذاتي 

ألداء المدرسة. 

ويستطيع  تحليل 

ئج االختبارات نتا

واالمتحانات 

بكفاءة واالستفادة 

من البيانات. 

يستطيع مدير 

المدرسة جمع 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

استبانات 

ومناقشات 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

محدودة في 

التحليل والتقييم 

الذاتي ألداء 

المدرسة. 

ويستطيع  تحليل 

نتائج االختبارات 

واالمتحانات إلى 

حد محدود 

واستخدام البيانات 

على مستوى 

بسيط. قد يجمع 

مدير المدرسة 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

 استبانات أو

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

في التحليل 

والتقييم الذاتي 

ألداء المدرسة. ال 

يستطيع  تحليل 

نتائج االختبارات 

واالمتحانات بدقة 

أو استخدام 

البيانات أو جمع 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

استبانات أو 

مناقشات جماعية 

مع الطلبة 

والمعلمين 



مدير المدرسة 

ان يحدد بدقة 

نقاط القوة 

والضعف في 

اداء المدرسة 

فيما يتعلق 

بمعايير المدرسة 

. 

المدرسة. يستطيع 

مدير المدرسة 

جمع اآلراء 

ووجهات النظر 

من خالل 

ستبانات ا

ومناقشات 

جماعية مع 

الطلبة والمعلمين 

وأولياء األمور ، 

للوصول الى  

تحليل صحيح 

ومعمق ودقيق 

للنتائج 

واستخدامها 

لتعزيز تحسين 

المدرسة. يمكن 

لمدير المدرسة 

إجراء التقييم 

الذاتي للمدرسة 

بشكل جيد للغاية 

وتحديد نقاط القوة 

والتي تحتاج الى 

تحسين بشكل 

 .صحيح ودقيق

استبانات 

ومناقشات 

جماعية مع 

المعلمين الطلبة و

وأولياء األمور 

وإنتاج تحليل 

دقيق وصارم 

للنتائج. يمكن 

لمدير المدرسة 

إجراء التقييم 

الذاتي للمدرسة 

بشكل جيد وتحديد 

نقاط القوة والتي 

تحتاج الى تحسين 

 بدقة.

جماعية مع 

الطلبة والمعلمين 

وأولياء األمور 

وتحليل النتائج. 

يمكن لمدير 

المدرسة إجراء 

التقييم الذاتي 

للمدرسة وعادة 

ما يحدد نقاط 

ة والتي القو

تحتاج الى تحسين 

 بدقة.

مناقشات جماعية 

مع الطلبة 

والمعلمين 

وأولياء األمور اال 

ان تحليل النتائج 

قد يكون سطحيًا. 

يمكن لمدير 

المدرسة إجراء 

التقييم الذاتي 

للمدرسة ولكن 

تحديد نقاط القوة 

والتي تحتاج الى 

تحسين غالباً ما 

 يكون غير دقيق.

 وأولياء األمور.

ال يستطيع مدير 

المدرسة تحديد 

نقاط القوة والتي 

تحسين تحتاج الى 

في أداء المدرسة 

 وفقًا للمعايير.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

مدير  ال يُظهريُظهر مدير يُظهر مدير يُظهر مدير يُظهر مدير يتابع مدير  0-0يلتزم مدير  



المدرسة بضمان 

الجودة العالية 

لعمليتي التعلم 

والتعليم وان 

جميع الطلبة 

يحرزون تقدماً 

 وان المدرسة

تتقدم بشكل 

 مستمر

المدرسة ويقّوم 

دوري بشكل 

اداء المعلمين 

ويتخذ 

االجراءات 

لضمان تحسين 

 االداء

يتابع مدير  0-8

المدرسة نسب 

النجاح ويتخذ 

االجراأت الالزمة 

 لتحسينها 

يضمن  0-2

مدير المدرسة 

بان المحور هو 

الطالب في 

 العملية التربوية 

يلتزم مدير  0-2

المدرسة  

ان  بضمان

يتمكن كافة  

الطلبة بمن فيهم 

من لديهم مشاكل 

نفسية 

وصعوبات 

حركية من  

تحقيق أفضل  ما 

المدرسة مستوى 

عاٍل من االلتزام 

بالجودة العالية 

والنتائج الجيدة. 

و يراقب أداء 

المعلمين بانتظام 

، بشكل متكرر 

وجدي ، ويتخذ 

إجراءات متابعة 

من فعالة تض

تحسينًا كبيًرا. 

يقوم مدير 

المدرسة بمراقبة 

وتحليل معدالت 

نجاح الطلبة 

بشكل شامل 

وصارم ، مع 

تحديد أولويات 

التحسين. ويعتبر 

الطالب محور 

العملية التعليمية 

، وينعكس هذا 

المنظور بشكل 

كامل ومستمر في 

الواقع. يأخذ مدير 

المدرسة بعين 

االعتبار رفع 

المدرسة االلتزام 

الثابت بالجودة 

العالية والنتائج 

الجيدة. ويراقب 

أداء المعلمين 

بانتظام وبشكل 

متكرر ، ويتخذ 

إجراءات المتابعة 

لضمان التحسين. 

 يقوم مدير

المدرسة بمراقبة 

وتحليل معدالت 

نجاح الطلبة بدقة. 

ويعتبر الطالب 

محور العملية 

التعليمية وينعكس 

هذا المنظور في 

الواقع. يُظهر 

مدير المدرسة 

اهتماما بالطلبة 

الذين يعانون من 

صعوبات تعليمية 

أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

، ويلتزم بضمان 

تمكنهم من تحقيق 

أفضل ما لديهم ، 

المدرسة بعض 

االلتزام بالجودة 

العالية والنتائج 

الجيدة. يراقب 

أداء المعلمين 

بانتظام ، على 

الرغم من أن 

المراقبة قد ال 

تكون متكررة بما 

فيه الكفاية وقد ال 

تتم متابعتها بشكل 

فعال. يقوم مدير 

المدرسة بإجراء 

بعض المراقبة 

ل لمعدالت والتحلي

نجاح الطلبة. 

يعتبر مدير 

المدرسة الطالب 

محور العملية 

التعليمية من 

الناحية النظرية ، 

ويسعى إلى عكس 

هذا المنظور في 

الواقع. يُظهر 

مدير المدرسة 

اهتماما بالطلبة 

الذين يعانون من 

المدرسة االلتزام 

المحدود بالجودة 

العالية والنتائج 

الجيدة. ويراقب  

أداء المعلمين من 

حين آلخر فقط ، 

و / أو يقوم 

بمراقبة وتحليل 

معدالت نجاح 

الطلبة بشكل قليل. 

قد يعتبر مدير 

طالب المدرسة ال

محور العملية 

التعليمية من 

الناحية النظرية ، 

لكنه غير ملتزم 

بهذا المنظور في 

الواقع. يُظهر 

مدير المدرسة 

بعض االهتمام 

بالطلبة الذين 

يعانون من 

صعوبات في 

التعلم أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

، ولكن التزام 

محدود فقط 

المدرسة أي 

التزام كبير 

بالجودة العالية 

والنتائج الجيدة.  

ال يراقب أداء 

المعلمين بشكل 

منتظم ، و / أو ال 

يقوم بفحص 

وتحليل معدالت 

نجاح الطلبة ، وال 

يعتبر الطالب 

محور العملية 

التعليمية. ال يظهر 

مدير المدرسة 

اهتماًما كبيًرا 

بالطلبة الذين 

يعانون من 

في صعوبات 

التعلم أو صعوبات 

 نفسية أو حركية.



لديهم من 

 قدرات.

مستوى تحصيل 

الذين الطلبة 

يعانون من 

صعوبات في 

التعلم أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

كأولوية ويتخذ 

إجراءات فعالة 

 وفقًا لذلك.

تخذ اإلجراءات وي

 وفقًا لذلك.

صعوبات تعليمية 

أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

، ويظهر بعض 

االلتزام بضمان 

لى قدرتهم ع

تحقيق أفضل ما 

لديهم ، رغم أنه 

يمكنه القيام باكثر 

 من ذلك عمليا.

لضمان قدرتهم 

على تحقيق أفضل 

 ما لديهم.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

تحمل المدرسة ب

المسؤولية كقائد 

 تربوي

يكون مدير  8-0

المدرسة قدوة 

حسنة في اتخاذ 

القرار ويعكس 

التزامه بالقيم 

الوطنية 

والتربوية 

والمهنية 

 واالخالقية

يحضر  8-8

مدير المدرسة 

خالل اليوم 

الدراسي متفقداً 

ارجاءالمدرسة 

 وصفوفها

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

رائعا  بدوره وهو 

قدوة يحتذى بها ، 

إذ يتخذ قرارات 

مدروسة جيًدا 

تعكس دائًما قيمه 

التعليمية 

والمهنية 

واألخالقية. 

ويكون متاحا 

بشكل دائم اثناء 

اوقات الدوام  يوم 

عمل. عمليات ال

المتابعة المنتظمة 

والمتكررة التي 

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بدوره وهو 

قدوة يحتذى به ، 

إذ يتخذ القرارات 

التي تعكس قيمه 

تعليمية ال

والمهنية 

واألخالقية. 

ويكون متاحا  

اثناء الدوام  

ويتحقق بانتظام 

وبشكل متكرر من 

الصفوف وبقية 

المدرسة ويقوم 

باجراءات 

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

كافيًا بالدور 

وقدوة مناسبة في 

معظم النواحي. 

ويكون متاحا 

اثناء الدوام   

من  ويتحقق

الصفوف وغيرها 

من المناطق في 

المدرسة من وقت 

آلخر ، وإن لم 

يكن ذلك في كثير 

من األحيان بما 

 فيه الكفاية.

 

يُظهر مدير 

المدرسة بعض 

االلتزام بدوره ، 

ولكن ليس بما 

فيه الكفاية ليكون 

قدوة. عادة ما 

يكون مدير 

المدرسة متاًحا 

 اثناء الدوام ،

لكنه ال يتحقق من 

الصفوف 

والمدرسة اال 

 بشكل محدود.

 

 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

بسيطًا أو معدوًما 

بالدور وال يمثل 

قدوة يحتذى بها. 

نادراً ما يكون 

موجودا اثناء 

الدوام ونادراً ما 

يتحقق أبًدا من 

الصفوف 

 والمدرسة.



يقوم بها مدير 

المدرسة 

للصفوف  وبقية 

المدرسة ، 

وإجراءات 

المتابعة المتخذة ، 

تعكس توقعاته 

الكبيرة بشأن 

 عمل المدرسة.

 

 

 

 

المتابعة على 

 النحو المطلوب.

 

 0ستوى م 8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

المدرسة 

التعامل مع ب

اولياء االمور 

والمجتمع 

المحلي 

واشراكهم في 

 فعاليات المدرسة 

يلتقي مدير  2-0

المدرسة بصوره 

دورية مع اولياء 

االمور واعضاء 

المجلس المحلي 

واصدقاء 

المدرسة من 

مسؤلي الدوائر 

الخدمية لمناقشة 

 قضايا المدرسة 

وجود  2-8

مجلس آباء 

ومعلمين فاعل 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

قويًا للغاية 

بالتواصل مع 

أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. ويعقد 

اجتماعات 

منتظمة ومتكررة 

وهادفة مع أولياء 

األمور وأعضاء 

المجتمع المحلي 

وأصدقاء 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بالتواصل 

مع أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. يجتمع 

في كثير من 

أولياء  األحيان مع

األمور وأعضاء 

المجتمع المحلي 

وأصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

يُظهر مدير 

المدرسة االلتزام 

التفاعل الكافي ب

مع أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. لديه  

اجتماعات 

منتظمة مع أولياء 

األمور وأعضاء 

المجتمع المحلي 

وأصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

محدوًدا بالتفاعل 

مع أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. يلتقي في 

بعض األحيان مع 

أولياء األمور 

وأعضاء المجتمع 

المحلي وأصدقاء 

المدرسة مثل 

م رؤساء األقسا

الخدمية لمناقشة 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

ضئياًل أو معدوًما 

بالتواصل مع 

أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. نادراً ما 

يلتقي اولياء 

أفراد االمور أو 

المجتمع المحلي 

أو أصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 



لمناقشة  شؤون 

 المدرسة .

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

لمناقشة  الخدمية

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة. يعمل 

مجلس أولياء 

األمور والمعلمين 

بنشاط وكفاءة 

لتحقيق إشتراك 

المجتمع المحلي 

مع المدرسة، 

ولعمل المجلس 

 تأثير كبير.

 

 

 

 

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة. يوجد 

مجلس  أولياء 

األمور والمعلمين 

وهو  نشط وفعال 

في العمل من أجل 

تحقيق مشاركة 

المجتمع المحلي 

 مع المدرسة.

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة ، ولكن 

قد ال تكون هذه 

االجتماعات 

متكررة بما فيه 

الكفاية. يوجد 

مجلس أولياء 

مور والمعلمين األ

ويعمل على 

تحقيق مشاركة 

المجتمع ، لكن 

عمله ليس دائًما 

 كفوءاً أو فعاالً.

 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة ، ولكن 

هذه االجتماعات 

ليست منتظمة. 

مجلس اولياء 

االمور والمعلمين 

موجود ولكن 

 أنشطته محدودة.

 

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة. مجلس 

أولياء األمور 

والمعلمين غير 

 نشط.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

العدالة المدرسة ب

والموضوعية 

في ادارة 

المدرسة 

ومتابعة اداء 

المعلمين 

والموظفين 

 االخرين

يعامل مدير  2-0

المدرسة الطلبة 

بصوره عادلة 

 وباحترام 

ينفذ مدير  2-8

المدرسة القواعد 

واالجراءات 

بموضوعية بعيداً 

عن االنحياز 

يعرب مدير 

المدرسة عن 

مستوى عاٍل من 

االلتزام بالعدالة 

والموضوعية 

ويظهر ذلك. و 

لبة يعامل الط

بإنصاف واحترام 

دائماً. ينفذ  

يعرب مدير 

المدرسة عن 

االلتزام بالعدالة 

والموضوعية 

ويُظهر هذا 

االلتزام باستمرار 

في التطبيق 

ويعامل العملي. 

الطلبة بإنصاف 

يعرب مدير 

المدرسة عن 

االلتزام بالعدالة 

والموضوعية 

ويُظهر هذا 

االلتزام بشكل عام 

في التطبيق 

العملي. و يعامل 

نصاف الطلبة بإ

يعرب مدير 

المدرسة عن 

التزامه بالعدالة 

والموضوعية 

ولكن قد ال يظهر 

ئًما هذا االلتزام دا

في التطبيق 

العملي. يسعى إلى 

معاملة الطلبة 

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

ضئياًل أو معدوًما 

بالعدالة 

 ضوعية. والمو

وال يعامل الطلبة 

بإنصاف واحترام. 

يفشل مدير 

المدرسة في 



القواعد  والتفرقة

واإلجراءات 

بمستوى عاٍل من 

الموضوعية 

والكفاءة والحياد 

، دون تحيز 

 وتمييز.

 

 

 

واحترام دائما. 

يقوم مدير 

المدرسة بتنفيذ 

القواعد 

واإلجراءات 

بمستوى جيد من 

الموضوعية 

والكفاءة والحياد 

، دون تحيز 

 وتمييز.

 

واحترام. وبشكل 

عام ينفذ مدير 

المدرسة القواعد 

واإلجراءات 

بمستوى جيد من 

الموضوعية 

والكفاءة والحياد 

، دون تحيز 

وتمييز ، اال انه 

توجد في بعض 

االحيان بعض 

االستثناءات  

 البسيطة 

بإنصاف وباحترام 

ولكنه ال يفعل ذلك 

دائًما. يقوم مدير 

المدرسة بتنفيذ 

القواعد 

واإلجراءات دون 

تحيز وتمييز إلى 

حد ما ولكنه ال 

ينجح دائًما في 

 القيام بذلك.

بعض األحيان في 

تطبيق القواعد 

واإلجراءات بشكل 

موضوعي أو 

دون تحيز 

 وتمييز.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

المدرسة بالتقييم 

الذاتي لنفسه 

ويشجع على 

غرس القيم 

االيجايبة داخل 

 المدرسة

يقّوم مدير  2-0

المدرسة ادائه 

 بنزاهة 

يشارك  2-8

مدير المدرسة 

في دورات بناء 

القدرات والتنمية 

 المهنية

يزور مدير  2-2

المدرسة مديري 

مدارس آخرين 

لتبادل الخبرات  

 معهم 

 يظهر مدير

المدرسة التزاًما 

قويًا للغاية 

بتحسين الذات. و 

يقوم بالتقييم 

الذاتي بصدق 

ودقة. يشارك 

مدير المدرسة 

بحماس وفعالية 

في الدورات 

التدريبية لبناء 

القدرات والتطوير 

المهني ، ويتابع 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بتحسين 

الذات. ويقوم 

بالتقييم الذاتي 

بصدق ودقة. 

يشارك مدير 

المدرسة عن 

طيب خاطر في 

دورات تدريبية 

لبناء القدرات 

والتطوير المهني 

ويحرص على  ،

يظهر مدير 

المدرسة بعض 

االلتزام بتحسين 

الذات. يقوم 

بالتقييم الذاتي 

بصدق ولكن ليس 

دائًما بدقة. 

يشارك مدير 

المدرسة في 

بناء  دورات

القدرات والتطوير 

المهني عند 

الحاجة ، ويزور 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

محدوًدا بتحسين 

الذات. قد يقوم 

بالتقييم الذاتي 

د الفردي ولكنه ق

يكون كريما  أكثر 

من الالزم في 

التقييمات التي 

أجريت. يشارك 

مدير المدرسة في 

بضع دورات 

تدريبية لبناء 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

بسيطًا أو معدوًما 

بتحسين الذات. ال 

يقوم بالتقييم 

الذاتي الفردي ، 

وال يشارك في 

الدورات التدريبية 

لبناء القدرات أو 

تبادل الزيارات 

مع مديري 

المدارس 

اآلخرين. عادة ما 



يكون مدير  2-2

المدرسة منفتح 

الذهن متقبل لكل 

ماهو جديد في 

 مهنته

ذلك بتطبيق ما تم 

تعلمه في 

الممارسة. 

يحرص مدير 

المدرسة على 

زيارة مديري 

ن المدارس اآلخري

للتعلم منهم. دائًما 

ما يكون مدير 

المدرسة منفتًحا 

ويشارك بحماس 

مع التطورات 

 الجديدة.

 

زيارة مديري 

المدارس اآلخرين 

لتبادل الخبرات. 

دائًما ما يكون 

مدير المدرسة 

منفتًحا ومستعًدا 

لالنخراط في 

تطورات جديدة 

 بشكل بناء.

مديري المدارس 

اآلخرين لتبادل 

الخبرات. عادة ما 

يكون مدير 

المدرسة منفتًحا 

ومستعًدا للتعامل 

مع التطورات 

الجديدة بشكل 

 بناء.

القدرات والتطوير 

المهني ولكن 

نادراً ما يزور 

مديري المدارس 

اآلخرين لتبادل 

الخبرات. يكون 

مدير المدرسة 

مستعًدا في بعض 

األحيان ليكون 

منفتًحا ويقبل 

التطورات 

 يدة.الجد

يعارض مدير 

المدرسة 

التطورات الجديدة 

 في المهنة.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

المدرسة بمتابعة 

التقييم الذاتي 

والتطوير المهني 

المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين 

والعاملين 

 االخرين

يشجع مدير  2-0

المدرسة 

المعاونين  

والمعلمين  

والعاملين 

االخرين على 

القيام بالتقييم 

الذاتي 

والمشاركة في 

تدريبات ال

والتطوير 

 المهني.

يُظهر مدير 

المدرسة التزاما 

عاليا بالتقييم 

الذاتي والتطوير 

المهني المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك. ويشجعهم 

على إجراء  بشدة

التقييم الذاتي ، 

والمشاركة في 

التدريبات 

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بالتقييم 

الذاتي والتطوير 

المهني المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين و بقية 

المالك. ويشجعهم  

إجراء  على

التقييم الذاتي 

والمشاركة في 

التدريبات 

 

يُظهر مدير 

المدرسة االلتزام 

بالتقييم الذاتي 

والتطوير المهني 

المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك. ويشجعهم  

على إجراء 

التقييم الذاتي 

والمشاركة في 

 

يُظهر مدير 

المدرسة بعض 

االلتزام بالتقييم 

الذاتي والتطوير 

المهني المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك . قد 

يشجعهم على 

إجراء التقييم 

الذاتي و / أو 

 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

ضئياًل أو معدوًما 

بالتقييم الذاتي 

والتطوير المهني 

المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك. ال 

يشجعهم على 

إجراء التقييم 



يشجع مدير  2-8

المدرسة 

المعاونين 

والمعلمين 

والعاملين 

االخرين على 

تبادل الزيارات 

فيما بينهم للتعلم 

 وتحسين االداء.

التطويرية المهنية 

، والقيام بتبادل 

الزيارات ، 

ويستجيبون 

 بحماس للتشجيع.

 

 

 

التطويرية المهنية 

والقيام بتالدل 

الزيارات  

ويستجيبون بشكل 

 إيجابي للتشجيع.

تدريبات التطوير 

المهني ، والقيام 

بتبادل الزيارات، 

لكنهم ال 

يستجيبون دائًما 

 للتشجيع.

 

في  المشاركة

تدريبات التطوير 

المهني ، و / أو 

القيام بتبادل 

الزيارات ، ولكن 

مع تأثير محدود 

 في الممارسة.

 

 الذاتي و / أو

المشاركة في 

تدريبات  التطوير 

المهني ، وال 

يشجعهم على 

 تبادل الزيارات 

 

 

 

  

  

  



 : استبانات للطلبة والمعلمين واولياء االمور2الملحق رقم 

 استبانات الطلبة

اتفق  

 بشدة

ال اتفق  ال اتفق اتفق

 بشدة

 ال اعلم

      استمتع بحضوري للمدرسة

      واتفق مع رؤية ورسالة المدرسةافهم 

أحضر الى المدرسة يوميا والتحق بكافة 

 الدروس

     

يحضر المعلمون الى المدرسة يوميا 

 ويلتحقون بكل الدروس

     

      أشعر باألمان في ا لمدرسة

      اتعلم الكثير في الدروس

يستخدم معلمي  اساليب منوعة لجعل 

 الدرس ممتعا

     

لي المعلمين المساعدة عندما  يقدم

 احتاجها

     

يقدم لي المعلمون مالحظات مفيدة 

 لتحسين أدائي

     

      يعلمنا المعلمون عن حقوق االنسان

يتم وبشكل منتظم سؤالي  عن رأيي في 

 قضايا المدرسة 

     

عندما تكون لدي مشكلة في  المدرسة 

 اعلم اين اذهب طلبا للمساعدة 

     

      يتصرف الطلبة في المدرسة بشكل جيد

      لدي العديد من الفرص لتطوير مواهبي

يتم تكريمي واالحتفاء بي عند قيامي 

 بشيء جيد

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استبانات المعلمين

اتفق  

 بشدة

ال اتفق  ال اتفق اتفق

 بشدة

 ال اعلم

حددت مع المدرسة الرؤية والرسالة وقد 

 شاركت في اعدادها

     

      يشاهد المدير او المعاونون دروسي 

يقدم مدير المدرسة او المعاونون تغذية 

 راجعة مفيدة لدروسي

     

أحضر الى المدرسة يوميا والتحق بكافة 

 دروسي

     

تظهر قيادة المدرسة التقدير عن ادائي 

 الجيد

     

استخدم طرائق مختلفة لجعل درسي 

 ممتعا للطلبة

     

حصلت على دعما مفيدا يساعدني في 

تحسين تعليمي ) مثل: تدريب، تبادل 

 زيارات(

     

      عادة ما اقيم ادائي

اعتقد ان تعليمي قد تحسن خالل العام 

 الماضي 

     

انا لدي القدرة على المساهمة في اتخاذ 

 القرارات في المدرسة

     

دعما اضافيا للطلبة من ذوي  اقدم

 االحتياجات التعليمية الخاصة

     

      اعلم الطلبة عن حقوق االنسان

احلل اداء الطلبة في االختبارات بشكل  

 منتظم

     

اساهم في العديد من النشاطات االضافية 

 في  المدرسة

     

اتواصل  مع اولياء االمور عند تقدم 

 اوالدهم  بشكل منتظم 

     

 

 

 

 

 

 

 



 استبانات اولياء االمور

اتفق  

 بشدة

ال اتفق  ال اتفق اتفق

 بشدة

 ال اعلم

      يستمتع ولدي بالحضور الى المدرسة 

      افهم واتفق مع رؤية ورسالة المدرسة 

      تتم قيادة المدرسة بشكل جيد

      يشعر ولدي باالمان في المدرسة 

      جيد تتم رعاية ولدي في المدرسة بشكل

يتعلم ولدي بشكل جيد في هذه المدرسة 

 ويتعلم الكثير خالل الدروس

     

تقدم لي المدرسة معلومات جيدة عن 

 تقدم ولدي 

     

      تسألني المدرسة عادة عن رأيي

تشجعني المدرسة على المشاركة في 

 فعالياتها

     

      مجلس اولياء االمور والمعلمين فعال

      الطلبة في المدرسة جيدسلوك 

يحقق الطلبة في هذه المدرسة تقدما 

 جيدا

     

تكرم المدرسة ولدي وتكافئه عند القيام 

 بامر جيد 
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  المعايير بموجب للمدرسة الذاتي التقييم استمارة :2 الملحق

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

  اوال.

 القيادة

 واالدارة

تمتلك المدرسة رؤية و  -0

رسالة طموحة ومناسبة  

و مدونة بوضوح وتحدد 

توجهات مناسبة لتطور 

 المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

تقوم المدرسة بعملية  -8

تقييم ذاتي بنزاهة و دقة 

وتستخدم المخرجات 

بفاعلية لوضع خطط 

 تحسين مناسبة .

 

 

 

 

 

 

توفر قيادة المدرسة بيئة  -2

تمكن نجاح   ايجابية

الطلبة والمعلمين وبقية 

المالك ويقدرها اولياء 

 االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 اوال.

 القيادة

 واالدارة

قيادة المدرسة نشطة   -2

وفاعلة في دعم وتحسين 

التعليم والتعلم وغيرها من 

 جوانب عمل المدرسة

 

 

 

 

 

تدير المدرسة مواردها  -2

المادية وبناياتها ومرافقها 

 الملحقة بكفاءة و فاعلية.

 

 

 

 

 

  تدير المدرسة مواردها  -2
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  البشرية بكفاءة و فاعلية.

 

للمدرسة إجراءات إلدارة   -2

الجودة، بما في ذلك 

 .مراقبة جودة تقديمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 اوال.

 القيادة

  واالدارة

تشجع المدرسة وتدعم  -2

بكفاءة التنمية المهنية 

للمعلمين و العاملين 

 اآلخرين

 

 

 

 

 

 

عملية صنع القرار فاعلة  -2

وتتم ادارتها بطريقة 

تشاورية والعمل فاعال 

بروح الفريق الواحد في 

 مجتمع المدرسة 

 

  

 ثانيا:

 التعليم

 والتعلم

يخطط مدير   -01

المدرسة والمعلمون تعلم 

 الطلبة بفاعلية

 

 

 

 

 

يستخدم التعليم   -00

في المدرسة اساليب 

وتقنيات حديثة ونشطة 

والتي تحفز الطلبة على 

التعلم ودعمهم على التعلم 

 بشكل مستقل
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 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 ثانيا.

 التعليم

  والتعلم

تعزيز التعليم في . يتم 08

المدرسة بالمعرفة الجيدة 

 للمعلمين باختصاصاتهم

 

 

 

 

 

. يتفاعل المعلمون بشكل 02

 فاعل مع طلبتهم لتعزيز تعلمهم

 

 

 

 

يراعي التعليم في  -02

المدرسة الفروق الفردية بين 

الطلبة بما في ذلك الذين 

يعانون من صعوبات نفسية او 

احتياجات تعليمية خاصة 

 ويمكنّهم جميعا من التعلم 

 

 

 

 

تقوم المدرسة برصد  -02

وتقييم تقدم الطلبة بشكل 

 مستمر وفعال

 

 

 

 

 

 

 

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 ثالثا.

 االهتمام

 بالطلبة

 ودعمهم

تدعم المدرسة  .02

التطور الشخصي للطالب 

 بفاعلية

 

 

  

تدعم االمدرسة وتؤكد   -02

 حقوق االنسان للطلبة

 

 

 

 



59 
 

 

توفر المدرسة  دعما   -02    

مناسبا للطلبة من ذوي   

االحتياجات التعليمية الخاصة 

 والموهوبين

 

 

 

 

 

 

تعزز المدرسة صحة  -02    

    الطلبة وسالمتهم ورفاههم 

 .النفسي بشكل فعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 رابعا.

 مع الشراكة

 المجتمع

للمدرسة شراكة جيدة مع   - 81

المجتمع المحلي  ومنظمات 

 المجتمع المدني

 

 

 

 

 

 

وتتعاون  تتواصل  -80

المدرسة بشكل فاعل مع مجلس 

وتشركهم في اولياء االمور  

دعم وتعزيز تعلم أبنائهم 

 وإنجازهم

 

 

 

 

 

 خامسا.

 النتائج

 والمخرجات

للطلبة قيم اخالقية   -88

واجتماعية جيدة ويعرفون كيف 

يحافظون على سالمتهم 

 وصحتهم 

 

 

 

 

 

 

 

االداء االكاديمي للطلبة   -82

 جيد او تحسن
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 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 خامسا.

 النتائج

 والمخرجات

الطلبة واولياء االمور   -82

راضين عن التعليم الذي تقدمه 

 المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

يطور الطلبة مهاراتهم   -82

الفكرية واالجتماعية  والذكائية 

 بشكل جيد
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 التطويرية للمدرسة : استمارة الخطة2الملحق 

المجال 

ورقم 

 المعيار

 -الهدف المعيار

التطوير 

والتحسين 

الواجب 

 انجازه

االجراءات 

المحددة 

وذات 

الصلة 

والقابلة 

لتحقيق  

 المتخذة

التاريخ 

الذي يتم 

فيه 

اتخاذ 

 االجراء 

الشخص/ 

االشخاص 

المسؤولين 

 عن االجراء 

الموارد 

 المطلوبة

كيف سيتم 

التحقق من 

االجراءات 

 المتخذة

كيف 

سنقيم  

فيما اذا 

كان 

االجراء 

فاعال 

وماهي 

االدلة 

التي تثبت 

هذه 

 الفاعلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



010 
 

 : استمارة التقييم والتقييم الذاتي وتقييم االقران للمعلمين بموجب المعايير2الملحق 

 

 الدرجات المالحظات

 المعيار : تجاوز2

: يلبي المعيار في 2

 كافة المحاور

: يلبي المعيار في 2

 بعض المحاور

: يحتاج الى تحسين 8

 لتلبية المعيار

: يحتاج الى تحسين 0

 كبير لتلبية المعيار

 المجال  المعيار 

يعتترف المعلتتم المواضتتيع التتتي  -0  

 يدرسها 

 المعرفة 

يعتترف المعلتتم ويفهتتم متطلبتتات -8  

المتتنهج الدراستتي للموضتتوع التتذي 

 يدرسه 

يعتتتترف المعلتتتتم ويفهتتتتم كيفيتتتتة  -2  

 عرض موضوع الدرس للطالب 

يعتتتترف المعلتتتتم ويفهتتتتم كيتتتتف َ  -2  

 يتعلم ويتطور  الطالب  

يعرف المعلم ويفهم علم طرائق -2  

 التدريس الحديثة 

يعتتترف المعلتتتم ويفهتتتم استتتاليب  -2  

 التقييم واالختبار والتقويم 

يستتتتتتطيع المعلتتتتتم ان يشتتتتترح  -0  

الموضتتوع بشتتكل واضتتح ويجعلتتة 

 ممتعا للطالب 

 المهارات 

يستتتطيع المعلتتم ان يضتتع خطتتة  -8  

 مناسبة النشطة التعلم  للطلبة 

يستتتتتطيع المعلتتتتم ان يتواصتتتتل  -2  

 ويتفاعل بشكل فٌعال مع الطالب 

يستتتتتتتطيع المعلتتتتتتم ان يحفتتتتتتز  -2  

 الطالب على التعلم 

يستتتتطيع المعلتتتم أدارة الصتتتف  -2  
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 الدراسي بشكل فٌعال 

يستتتتتطيع المعلتتتتم ان يستتتتتخدم  -2  

طرائتتتتتق تتتتتتدريس حديثتتتتتة تمكتتتتتن 

الطتتتالب متتتن المشتتتاركة وتطتتتوير 

 مهارات التعلم بشكل فعال 

يستتتتتتطيع المعلتتتتتم تقتتتتتويم اداء -2  

ودقتتتة ويستتتتخدم  الطتتتالب بكفتتتاءه

 نتائج التقويم لتعزيز اداء الطلبة   

يستتتتتتتطيع المعلتتتتتتم ان يمكتتتتتتن  -2  

الطالب من التعلم بشكل فعال اخذاُ  

بعتتتين االعتبتتتار الفتتتروق الفرديتتتة 

 بينهم 

يلتزم المعلم باداء مهنة التعليم  -0  

ويعتتزز تعلتتم الطلبتتة لتمكيتتنهم متتن 

تحقيتتق مستتتوى عتتالي متتن االداء 

 الجيد  

القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم 

 واالتجاهات 

يلتتتزم المعلتتم بترستتيخ وغتترس  -8  

القتتتتيم الوطنيتتتتة واالخالقيتتتتة فتتتتي 

 نفوس الطلبة 

يلتتتزم المعلتتم بعالقتتات ايجابيتتة  -2  

متتتع الطتتتالب وزمالئتتته فتتتي العمتتتل 

 واالسر والمجتمع 

يلتتتتزم المعلتتتم بالمشتتتاركة فتتتي  -2  

 االنشطة المدرسية 

يلتتتتزم المعلتتتم بتتتالتقييم التتتذاتي  -2  

الداء وظيفتتته وتحستتين اداءه متتن 

 خالل التنمية المهنية 

. يلتتتتزم المعلتتتم بضتتتمان امكانيتتتة  2  

تحقيتتق الطلبتتة  التتذين يعتتانون متتن 

صتتتتعوبات تعلتتتتم نفستتتتية أو بدنيتتتتة  

 أفضل ما لديهم من قدرات.
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 وتقييم االقران بموجب معايير مدير المدرسة: استمارة التقييم والتقييم الذاتي 2الملحق 

 

 الدرجات المعيار المجال

 : تجاوز المعيار2

 : يلبي المعيار في كافة المحاور2

 : يلبي المعيار في بعض المحاور2

 : يحتاج الى تحسين لتلبية المعيار8

 : يحتاج الى تحسين كبير لتلبية المعيار0

 المالحظات

ويفهم الفلسفة يعرف المدير  -0 المعرفة

 والسياسات واالهداف التربوية

 

 

 

 

 

يعرف المدير ويفهم طرائق  -8

 التدريس الحديثة

 

 

 

 

 

يعرف المدير ويفهم  -2

المتطلبات القانونية المتعلقة ذات 

 الصلة بعمل المدرسة

 

 

 

 

 

 

يعرف المدير ويفهم أساليب  -2

 قيادة وادارة المدرسة

 

 

 

 

يعرف المدير ويفهم الظروف  -2

االجتماعية والبيئة التي يعيش 

 فيها الطلبة 

 

 

 

 

 

يعرف مدير المدرسة ويفهم  -2

عملية التقييم الذاتي والخارجي 

للمدرسة والتخطيط لتطوير 

للمدرسة والعمل مع المشرف 

 الصديق الناقد

 

 

 

 

 

يستطيع المدير قيادة عمليتي -0 المهارات

واستخدام طرائق  التعليم والتعلم

التدريس الحديثة لضمان جودة 

 التعليم

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة بناء  -8

عالقات ايجابية مع الطلبة 

والمعلمين ويشجع العمل 

 التعاوني

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة توفير -2

بيئة امنة ومشجعة النجاح 
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  عمليتي التعليم والتعلم

 

 يستطيع مدير المدرسة ان -2

يخطط وينفذ ويتابع ويقوم 

 االعمال لتحسين اداء المدرسة

 

 

 

 

 

يتشاور  مدير المدرسة و مع  -2

المالك االداري والتعليمي 

ويمنحهم الصالحيات ويشركهم 

في تحمل المسؤليات وصناعة 

 القرار

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة ادارة  -2

كافة الموارد المدرسية بكفائة 

 وفعالية

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة  -2

المحافظة على عالقات تواصل 

 جيدة داخل وخارج المدرسة

 

 

 

 

. يستطيع مدير المدرسة تحليل 2

اداء المدرسة بدقة وتحديد نقاط 

القوة والمجاالت التي تحتاج الى 

 تحسين

 

 

 

 

 

القيم 

 واالتجاهات

يلتزم مدير المدرسة بضمان  -0

الجودة العالية لعمليتي التعليم 

والتعلم وان جميع الطلبة 

يحرزون تقدما وان المدرسة 

 تتقدم بشكل مستمر

 

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بتحمل  -8

 المسؤلية كقائد تربوي

 

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بالتعامل  -2

مع اولياء االمور والمجتمع 

المحلي واشراكهم في فعاليات 

 المدرسة

 

 

 

 

 

بالعدالة يلتزم مدير المدرسة  -2

والموضوعية في ادارة المدرسة 

ومتابعة اداء المعلمين 

 والموظفين االخرين

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بالتقييم  -2

الذاتي وااللتطوير المهني  لنفسه 

ويشجع على غرز القيم االيجابية 

 داخل المدرسة

 

 

 

 

 

  يلتزم مدير المدرسة بمتابعة  -2
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 التقييم الذاتي والتطوير المهني

المستمر للمعاونين والمعلمين 

 والعاملين االخرين

 

 

 

 

 

 : استمارة التقييم والتقييم الذاتي وتقييم االقران لمدير المدرسة بموجب المعايير 2الملحق رقم 

 الدرجات المالحظات

 : تجاوز المعيار2

: يلبي المعيار في 2

 كافة المحاور

: يلبي المعيار في 2

 بعض المحاور

يحتاج الى  :8

تحسين لتلبية 

 المعيار

: يحتاج الى 0

تحسين كبير لتلبية 

 المعيار

 المجال  المعيار 

  

 

 

 

 

 

يعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدير  -0

ويفهتتتتتتتتتتتم الفلستتتتتتتتتتتفة 

والسياستتات واالهتتداف 

 التربوية   

 المعرفة 

  

 

 

 

 

 

يعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدير  -8

ويفهم طرائق التدريس 

 الحديثة 

  

 

 

 

 

 

يعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدير  -2

ويفهتتتتتتتتم المتطلبتتتتتتتتات 

القانونية المتعلقتة ذات 

 الصلة بعمل المدرسة 

  

 

 

 

يعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدير  -2

ويفهتتتم أستتتاليب قيتتتادة 

 وادارة المدرسة 

  

 

يعتتترف المتتتدير ويفهتتتم 

الظتتتتروف االجتماعيتتتتة 
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والبيئتتتتة التتتتتي يعتتتتيش 

 2-فيها الطلبة 

  

 

 

 

 

 

يعتتتتتتتتتترف متتتتتتتتتتدير  -2

المدرسة ويفهم عمليتة 

التقيتتتتتتتتتتتتيم التتتتتتتتتتتتذاتي 

والختتتتارجي للمدرستتتتة 

والتخطتتتتتتتيط لتطتتتتتتتوير 

للمدرستتتة والعمتتتل متتتع 

المشتتتتتتترف الصتتتتتتتديق 

 الناقد

  

 

 

 

 

 

يستتتتتتتتطيع المتتتتتتتدير -0

قيتتتادة عمليتتتتي التعلتتتيم 

والتتتتتتتتعلم واستتتتتتتتخدام 

طرائتتتتتتتتتق التتتتتتتتتتدريس 

الحديثتتة لضتتمان جتتودة 

 التعليم

 المهارات 

  

 

 

 

 

 

يستتتتتتتتطيع متتتتتتتدير  -8

المدرستة بنتاء عالقتتات 

ايجابيتتتتتة متتتتتع الطلبتتتتتة 

والمعلمتتتتتتين ويشتتتتتتجع 

 العمل التعاوني  

  

 

 

 

 

 

يستتتتتتتتتطيع متتتتتتتتدير -2

المدرستتتة تتتتوفير بيئتتتة 

امنة ومشتجعة النجتاح 

 عمليتي التعليم والتعلم 

  

 

 

 

 

 

يستتتتتتتتطيع متتتتتتتدير  -2

المدرستتتتتتة ان يخطتتتتتتط 

وينفتتتذ ويتتتتابع ويقتتتوم 

االعمتتتال لتحستتتين اداء 

 المدرسة 

  

 

 

 

 

 

يتشتتتتتتتاور  متتتتتتتدير  -2

المدرسة و متع المتالك 

االداري والتعليمتتتتتتتتتتتتي 

ويمتتتنحهم الصتتتالحيات 

ويشتتتركهم فتتتي تحمتتتل 
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المستتتتؤليات وصتتتتناعة 

 القرار  

  

 

 

 

 

 

يستتتتتتتتطيع متتتتتتتدير  -2

المدرستتتتتة ادارة كافتتتتتة 

المتتتتتتتوارد المدرستتتتتتتية 

 بكفائة وفعالية 

  

 

 

 

 

 

يستتتتتتتتطيع متتتتتتتدير  -2

المدرستتتتتة المحافظتتتتتتة 

علتتتى عالقتتتات تواصتتتل 

جيتتتتدة داختتتتل وختتتتارج 

 المدرسة 

  

 

 

 

 

 

 

. يستتتتتتتتتطيع متتتتتتتتدير 2

المدرستتتتة تحليتتتتل اداء 

المدرسة بدقتة وتحديتد 

نقتتاط القتتوة والمجتتاالت 

التتتتتتتتي تحتتتتتتتتاج التتتتتتتى 

 تحسين

  

 

 

 

 

 

يلتتتتتتتتتتتتزم متتتتتتتتتتتدير  -0

المدرستتتتتتتتة بضتتتتتتتتمان 

الجودة العالية لعمليتتي 

التعلتتتتتتيم والتتتتتتتعلم وان 

جميع الطلبتة يحترزون 

تقتتتتتدما وان المدرستتتتتة 

 تتقدم بشكل مستمر 

القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم 

 واالتجاهات 

  

 

 

 

 

يلتتتتتتتتتتتتزم متتتتتتتتتتتدير  -8

المدرستتتتتتتتتة بتحمتتتتتتتتتل 

 المسؤلية كقائد تربوي

  

 

 

 

 

 

يلتتتتتتتتتتتتزم متتتتتتتتتتتدير  -2

المدرستتة بالتعامتتل متتع 

اوليتتتتتتتتتتتتاء االمتتتتتتتتتتتتور 

والمجتمتتتتتتتع المحلتتتتتتتي 

واشراكهم فتي فعاليتات 

 المدرسة 

  

 

يلتتتتتتتتتتتتزم متتتتتتتتتتتدير  -2

المدرستتتتتتتتة بالعدالتتتتتتتتة 
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والموضتتتتتتتوعية فتتتتتتتي 

ادارة المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

ومتابعة اداء المعلمتين 

 والموظفين االخرين 
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المدرستتتتتتتتة بتتتتتتتتالتقييم 

وااللتطتتتتتتتوير التتتتتتتذاتي 

المهنتتتتتتتتتتي  لنفستتتتتتتتتته 

ويشتتتتجع علتتتتى غتتتترز 

القتتتيم االيجابيتتتة داختتتل 

 المدرسة 

  

 

 

 

 

 

يلتتتتتتتتتتتتزم متتتتتتتتتتتدير  -2

المدرستتتتتتتتة بمتابعتتتتتتتتة 

التقيتتتتتتتتتتتتيم التتتتتتتتتتتتذاتي 

والتطتتتتتتتوير المهنتتتتتتتي 

المستتتتتتمر للمعتتتتتاونين 

والمعلمتتتين والعتتتاملين 

 االخرين
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هناك تغييرات جوهرية تحصل في النظام التربوي في العراق. هذه التغييرات ستؤدي الى تحسين جودة التعليم  

تقدمه المدارس في عموم العراق مع ضمان حصول األطفال والشباب، بما في ذلك األكثر ضعفا وحرمانا  الذي

 ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة منهم، على الفرص والدعم الذي يحتاجون إليه.من و

 أن هذه التغييرات بنيت على ثالثة ركائز:

 معياراً للمدارس والذي تقوم به لجان  82ـــ التقييم الخارجي لجميع المدارس في العراق بموجب ال

 مؤلفة من ثالثة مشرفين.

  تمكين مديري المدارس كمطورين وقادة في مدارسهم، مع تعزيز الصالحيات والمسؤوليات، بما في ذلك

 تقييم أداء المعلمين في مدارسهم.

 من المدارس لتنمية  توزيع جميع المشرفين في العراق كأصدقاء ناقدين، يعمل كل منهم مع عدد صغير

 قدرات قيادة المدرسة.

  

والسنوات التي تلتها. يتم   8102-8102بدأت عملية التقييم الخارجي في مدارس العراق في العام الدراسي 

إجراء التقييمات الخارجية من لجان مكونة من ثالثة مشرفين، وليس ألي منهم اتصال مباشر بالمدرسة. 

 .تقييم الخارجي للمدرسة.التفاصيل موجودة في دليل ال

وتوفر عملية التقييم الخارجي للمدارس ألول مرة في العراق تقييما موضوعيا ألداء كل مدرسة ومدى فاعليتها 

بموجب معايير المدارس الخمس وعشرين. ان عملية التقييم الخارجي لم يتم تصميمها لمعاقبة المدارس ولكن 

 رس أفضل تستطيع ان تقدم تعليما افضل لطلبتها.لمساعدتها في التحسن والتطور لتكون مدا

وفي نفس الوقت فان ادوار مديري المدارس في العراق قد تغيرت. فالمدارس تتحسن فقط عندما تكون لديها 

 القدرة على تطوير نفسها ولهذا فان نوعية القيادة المدرسية التي يمثلها مدير المدرسة تعتبر في غاية االهمية.

ويضمن ان المدرسة تعمل وتتخذ االجراءات  قيادة عملية استجابة المدرسة للتقييم الخارجيويقوم المدير ب

الالزمة استجابةً لمقترحات لجنة التقييم الخارجي وان خطوات فعالة تم اتخاذها من اجل االرتقاء بمستوى اداء 

لتقييم الذاتي للمدرسة وعملية المدرسة. يعزز المدير الفعال تحٌسن المدرسة وتطويرها من خالل قيادة عملية ا

و يتحمل كامل  في تحسين جودة التعليم في مدرسته وضع الخطة التطويرية للمدرسة. ويلعب دورا فاعالً 

)وفي المستقبل سيكون كل مدير مدرسة في العراق قائدا المسؤولية في تقييم وتحسين اداء المعلمين فيها 

 ة كقائد مزيًدا من التفاصيل حول هذا(.. ويقدم دليل مدير المدرسومطورا في مدرسته

لقد تغيرت أدوار المشرفين، وأصبح جزء مهم من عمل كل مشرف اآلن تقديم الدعم لمجموعة من المدارس 

باعتباره الصديق الناقد لهم. ويلعب المشرف الصديق الناقد دورا اساسيا في دعم مدير المدرسة لتعزيز عملية 
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ف الصديق الناقد لن يكون عضوا في لجنة التقييم الخارجي للمدرسة نفسها تطوير المدرسة. علما ان المشر

وبهذا فان المشرف ولكنه يقدم الدعم المستمر والتحدي في ذات الوقت للمدرسة وبشكل خاص لمديرها. 

ص العراقي سيلعب ثالثة ادوار رئيسية في المستقبل: االول مقيم خارجي، والثاني باعتباره استشارياً في اختصا

 مادته والثالث باعتباره صديقا ناقدا لعدد محدود من المدارس. 

ويعطي هذا الدليل مقدمة لدور المشرف كصديق ناقد. ويتضمن ارشادات مفصلة حول العناصر االساسية لهذا 

الدور: دعم المدارس لالستجابة لنتائج التقييمات الخارجية، دعم المدارس في عملية التقييم الذاتي والتخطيط 

لتطوير المدرسة، دعم مديري المدارس في تعزيز استخدام طرائق التدريس الحديثة وفي تقييم اداء المعلمين. و 

يوضح هذا الدليل كيف يقوم المشرف الصديق الناقد بتقييم اداء مدير المدرسة كفرد و دعم المدارس المتقدمة 

 للحصول على جائزة حقوق االنسان.

المالحق وهي تمثل الوثائق والملفات االساسية التي يحتاجها المشرف الصديق  كما يتضمن الدليل مجموعة من

 الناقد ويستخدمها ويرجع اليها وهو يمارس ادواره.  

 االبتدائي والثانوي: من خالل برنامج بناء القدرات في التعليم تم دعم التطورات المذكورة في هذه المقدمة

وهو  8188وسوف يستمر لغاية  8102تم الشروع في هذا البرنامج في العام   .تحسين الجودة والمساواة

يمثل شراكة بين الحكومة العراقية متمثلة بوزارة التربية ووزارات اخرى واالتحاد االوروبي والمجلس الثقافي 

م ترسيخه البريطاني. دور المشرف الصديق الناقد للمدارس قد تم تطويره في األصل كجزء من برنامج سابق وت

 .بقوة في جميع أنحاء العراق خالل البرنامج الحالي

المشرف الصديق الناقد هو الشخص الذي يقدم وجهة نظر خارجية صادقة وموضوعية بأسلوب بنَاء وداعم. 

الناقد لديه وجهة نظر مستقلة وقد استخدمت كلمة "الناقد" في عبارة "المشرف الصديق الناقد" الن الصديق 

قائمة على األدلة وهو على استعداد لرفع مرآة صادقة أمام المدرسة وتحديها بطريقة لبقة وبنَاءة عندما تكون 

هناك حاجة للتحسين. ويمكن وصف العالقة بين مدير المدرسة والمشرف الصديق الناقد بقول النبي محمد 

 لمؤمن مرآة المؤمن". )ص( " إن أحدكم مرآة أخيه" وقوله " ا

 كما استخدمت كلمة "الصديق" ألن المشرف الصديق الناقد سيرتبط مع المدرسة التي سيُكون

معرفة وطيدة بها، وألنه يريد ان يقدم الدعم لمدير المدرسة ومعاون المدير والمعلمين وغيرهم من العاملين في 

كمؤسسة. وفي ادناه اثنان من التعاريف المفيدة لـ  المدرسة وزيادة قدراتهم في تطوير جودة وفاعلية المدرسة

"الصديق الناقد". و كال التعريفين تم اقتباسهما من "ماذا يعني ان تكون صديقا ناقدا" والذي نشره اتحاد 

 .8102الكليات في المملكة المتحدة عام 

األصدقاء يأتون بدرجة عالية من تعتبر فكرة الصديق الناقد فكرة قوية، ألنها تحمل في طياتها شداً جوهرياً. ف"

بينما تنطوي كلمة "الناقدون" للوهلة االولى على االقل، على المشروطية  .االحترام واالعتبار غير المشروط
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 –’ الصداقة الحقيقية‘والسلبية وعدم التساهل مع الفشل. وقد يقترب مفهوم الصديق الناقد كثيرا من مفهوم 

المشروط والنقد غير المشروط."  وهو تزاوج ناجح بين "الدعم غير
0

 

الصديق الناقد هو من خارج المدرسة ويفهم ويتعاطف مع هدف المدرسة، ويعرف ظروف المدرسة جيدا، "

ويمتلك مهارة عالية في تقديم وجهة نظر اخرى بخصوص اي قضية . والصديق الناقد... يملك مهارة عالية في 

م بتوجيه االسئلة وبهذا لن تكون اسئلته مضرة ابداً." ويعرف جيداً كيف ومتى يقو .توجيه االسئلة
8

 

 

 

يعتبر دور المشرف الصديق الناقد  من االدوار االساسية التي يلعبها  جميع المشرفين في العراق باإلضافة الى 

م. االدوار االخرى باعتبارهم اعضاء في لجان التقييم الخارجي للمدارس واستشاريين في مجال اختصاصاته

ويعمل كل مشرف صديقا ناقدا مع عدد قليل من المدارس يتراوح عددها بين خمسة الى عشر مدارس يقدم لها 

المشورة والدعم والتحدي خصوصا لمدير المدرسة والقادة االخرين في المدرسة. وليس من واجباتهم ان 

في حل مشكالتها بنفسها وتحقيق يقوموا بحل مشاكل المدرسة ولكنهم يقدمون العون للمدرسة لتطوير قدراتها 

 وتعزيز تطورها بنفسها . 

 ومن الضروري جدا لكل مشرف صديق ناقد ان يكون على بينة ووعي بالسياق المتغير الذي يعمل فيه.  

يتبع العراق اليوم  التوجه العالمي في اعطاء صالحيات و مسؤوليات أكبر لمديري المدارس. وتحصل المدارس 

تدريجية على استقاللية اكثر في اتخاذ قراراتها بنفسها واتخاذ االجراءات المناسبة للتطور. العراقية  بصورة 

وتكون المدرسة مسؤولة عن ادائها من  خالل عملية التقييم الخارجي. وتعني هذه التطورات بان دور القيادة 

 المدرسية تكتسب اهمية متزايدة.

سهم بما في ذلك تحسين جودة التعليم والتعلم. فهم يقودون يقوم مديرو المدارس بقيادة عملية تطوير مدار

عملية التقييم الذاتي لمدارسهم والتخطيط لتطوير المدرسة والعمل مع لجان الجودة في مدارسهم إذ يكون مدير 

المدرسة مسؤوال عن اختيار اعضائها. ويتفاعل مديرو المدارس بنشاط وفعالية مع اولياء امور الطلبة 

لمحلي الذي تقدم له المدرسة خدماتها لضمان دعمهم لعملية تطوير المدرسة. وهم بذلك يؤدون والمجتمع ا

% من مسؤولية تقييم اداء 011دورهم "مدراء مطورين" لمدارسهم . ومع مرور الوقت فانهم سيتحملون 

ع حصولهم على المعلمين في مدارسهم وبذلك ال يلعبون دور المطور ولكن دور "المدير القائد". ومن المتوق

صالحيات اضافية مثل ادارة الموارد المالية في المدرسة. وهناك شرح مفصل ألدوار مدير المدرسة في دليل 

 المدير كقائد للمدرسة.

                                                           
0
 جون ماكبث استاذ القيادة التربوية جامعة كيمبردج    

1
 جون ماكبث استاذ القيادة التربوية جامعة كيمبردج    
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مديرا قائدا ومطورا لمدرسته. ويمكن  يساعد المشرف الصديق الناقد مدير المدرسة الذي يعمل معه  ليصبح 

 للمشرف الصديق الناقد ان يقوم بذلك بعدة طرق عندما يزور  المدرسة التي يعمل معها.

 وعند زيارة المدرسة عليه أن: 

يجري مناقشات مع المدير ويستمع الى وجهات نظره عن المدرسة وادائها الحالي وانجازاتها والمشاكل  -

ويقدم المشرف الصديق الناقد افضل المقترحات البناءة ويشجع مدير المدرسة على  والتحديات التي تواجهها

رسة والمعاونين دممارسة صالحياته من اجل تحسين المدرسة. وكذلك يقوم المشرف بتقديم التدريب لمدير الم

 والمعلمين وبقية المالك  في المدرسة اذا طلب ذلك منه.

ي كيفية تحسين جودة التعليم والتعلم في الدروس بما في ذلك يساعد مدير المدرسة في تحسين فهمه ف -

 الحث على استخدام طرائق التدريس الحديثة.

يساعد مدير المدرسة على تطوير الجوانب االخرى في المدرسة بما فيه تعزيز الروابط مع اولياء امور  -

والقيادة التي يمارسها المعاونون  الموارد و  الطلبة والمجتمع المحلي ونوع الدعم الذي يجري تقديمه للطلبة

 والمعلمون وبقية المالك الذين يعملون في المدرسة.

يدعم مدير المدرسة في تقييم جودة التعليم والتعلم في الدروس من خالل تقديم التدريب واالرشاد  -

قد يطلب من والتحقق من تقييمات  احكام مدير المدرسة ومراجعة اية اعتراضات للمعلمين باإلضافة الى انه 

 المشرف اختصاص المادة زيارة المدرسة وتقديم االرشادات عند الضرورة.

( 8(مراجعة التقييم الذاتي للمدرسة، 0يعمل مع مدير المدرسة ولجنة الجودة عند الحاجة من اجل: -

يم ( مساعدة المدرسة في فهم واالستجابة لنتائج ومقترحات التقي2االستعداد للتقييم الخارجي للمدرسة، 

( التأكد من ان الخطة التطويرية للمدرسة الخطة التطويرية للمدرسة خطة محددة وقابلة للقياس 2الخارجي ،  

 و تحتوي على اجراءات مناسبة.  SMART)وقابلة للتحقق وذات صلة ومحددة بزمن )

 عندما يطلب منه، يراقب عملية تنفيذ الخطة التطويرية للمدرسة وتقييم اثارها. -

 المدرسة للحصول على جائزة حقوق النسان. يدعم جهود -

يقيم أداء مدير المدرسة كفرد ، باستخدام معايير مديري المدارس ، وأداء هذه المهمة بأمانة وحساسية        -

وأن تكون بناءة  ، وتقديم المقترحات لمساعدة مدير المدرسة على تحسين أدائه وزيادة تأثيره على فعالية 

 المدرسة 

ير المدرسة بعض المدارس التي يمكن للمدير التواصل معها من اجل تبادل الخبرات والتعلم يقترح لمد -

 من بعضها البعض.

 

 ان كال من االنشطة المذكورة اعاله يتم شرحها بتفصيل اكثر في أماكن متفرقة من هذا الدليل.
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ال يقتصر على ايام الزيارة. ففي ان العالقة بين المشرف الصديق الناقد والمدرسة مستمرة وان التواصل بينهما 

االيام التي تقع بين ايام الزيارات يظل التواصل قائما بين المشرف الصديق الناقد ومدير المدرسة عن طريق 

 الهاتف كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويجب على المشرف الصديق الناقد ان:

 يجيب ويوجه اسئلة للمدير ويقدم المساعدة والنصح له عند الطلب -

 يتلقى تحديثا للمعلومات عن االجراءات التي اتخذتها المدرسة-

 يبارك للمدرسة  اية انجازات تحققها.-

يتلقى اي طلبات من المدير ويقوم بعمل الالزم بشأنها في مجال الدعم والتدريب من قبل مشرفي اختصاص  -

 المواد الدراسية .

 مراجعة وتدقيق احكام مدير المدرسة حول يتلقى اي طلبات من المعلمين ويقوم بعمل الالزم ل -

 اداءهم.

 

 

ف ومعلومات خاصة ليتمكن من تنفيذ ادواره بثقة ومسؤولية. واالمثلة يحتاج المشرف الصديق الناقد الى معار

 في ادناه تبين نوع المعارف والمعلومات التي يحتاجها المشرف الصديق الناقد:

 المعرفة بالمدرسة التي يعمل معها والسياق الذي تعيشه المدرسة -

 معرفة المعلمين وبقية مالك  المدرسة -

 للمدرسة وعملية التقييم الذاتي للمدرسة  والمؤشرات والواصفات معرفة عملية التقييم الخارجي -

 معرفة عمليات التقييم الخارجي والتقييم الذاتي والتخطيط لتطوير المدرسة. -

وتعتبر المهارات والقيم التي يجب ان تكون لدى المشرف الصديق الناقد اكثر اهمية من المعارف ليكون 

 ومن بين المهارات التي يحتاجها المشرف الصديق الناقد ما يلي:المشرف اكثر فاعلية واكثر تاثيرا. 

مهارة التخطيط واالدارة: القدرة على تخطيط برنامجه  واالستجابة بمرونة عالية لحاجات المدارس واالستفادة -

 العالية من الوقت.

ة وكيف يستجيب مالك  مهارة دقة المالحظة: ان يكون المشرف حاد المالحظة لكل ما يراه و ما يجري بالمدرس-

 المدرسة، ومالحظة كل دليل له عالقة بمعايير المدرسة وتحسين المدرسة.

قد تكون هذه اهم المهارات التي يجب ان يمتلكها المشرف الصديق الناقد  مهارة توجيه االسئلة واالصغاء :-

اعاله . يجب ان تكون االسئلة ثاقبة ولكنها ليست هّدامة . اما االصغاء او  0والتي تم التأكيد عليه في القسم 

وان على االستماع فيجب ان يكون نشطا ومتفاعال مظهراً للشخص المقابل ان حديثه مأخوذ على محمل الجد 

 المشرف الصديق الناقد بالمقابل ان يقدم مقترحات ايجابية .
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القدرة على تحليل البيانات واألدلة االخرى: وتعتبر هذه من المهارات المهمة الن المشرف الصديق الناقد -

قييم الذاتي يحتاجها في تحليل البيانات واألدلة الخاصة بالمدرسة التي يعمل معها ليكون قادرا على تقييم دقة الت

للمدرسة. وعلى المشرف الصديق الناقد ان ينمي ويطور هذه المهارة لدى مدير المدرسة والعاملين فيها 

 ايضا".

القدرة على اصدار االحكام: يجب ان تكون لدى المشرف الصديق الناقد وجهة نظر متوازنة وموضوعية حول  -

 كي يصدر احكامه. فاعلية كل مدرسة تستند على االدلة وليس على العواطف

القدرة على بناء العالقات الشخصية: تعتبر القدرة على بناء العالقات الشخصية اإليجابية والمحافظة عليها من -

 .المهارات المهمة للمشرف الصديق الناقد. وهذا يتطلب نوعا من اللطف  والود  وكذلك الحزم عند الضرورة

ارة مهمة بشكل خاص عند العمل مع المدير ولجنة الجودة في مهارة التأثير والتفاوض: وتعتبر هذه المه-

المدرسة ألجراء التقييم الذاتي للمدرسة او وضع الخطة التطويرية للمدرسة. ويعتبر الصديق الناقد شريكا 

وليس متسلطا وعليه ان يكون متأكدا ان مدير المدرسة ولجنة الجودة فيها يشعرون ان التقييم الذاتي وخطة 

 مدرسة هي ملك لهم وهي من اعدادهم وليس للمشرف الصديق الناقد.تطوير ال

تعتبر من المهارات المهمة. ويجب ان  -وبشكل خاص التواصل الشفوي -مهارة التواصل الشفوية والكتابية-

 يكون التواصل دقيقا ومختصرا و صادقا وواضحا ولكنه يجب ان يكون ايضا بأسلوب محترم.

 بالقيم . إذ يظهر المشرف الصديق الناقد القيم التالية: و كل هذه المهارات مدعومة

 النزاهة والصدق والموضوعية والشفافية-

احترام المدير و المعلمين وبقية مالك المدرسة  والطلبة واولياء االمور والمشرفين االخرين الذي يقومون -

 بعملية التقييم الخارجي للمدرسة ومشرفي اختصاص المادة

 لحرص على  تحقيق راحة ورفاهية الطلبة وافضل االنجازات وا   االلتزام-

االيمان بقدرة المدرسة على التطور وااللتزام بدعم المدرسة كي تتطور ومساعدة االفراد على تطوير قدراتهم -

 وتحسين ادائهم.

النجازات التي ، والقدرة على منح المدرسة الثقة واعطاء الفضل لها على ا االقرار بعدم كمال الفرد -التواضع-

 حققتها وتعتبر هذه من اهم القيم التي يجب على الصديق الناقد ان يبنيها في منظومته الفكرية. 

 الحافز ألداء دور الصديق الناقد بفعالية وااللتزام بالتحسين المستمر لعمله كصديق ناقد-

لنشاط تحديا كبيرا للمشرفين. ومن ليس من السهل ان يكون المرء  مشرفا صديقا ناقدا  فعاال وربما يشكل هذا ا

اجل اداء افضل فان ذلك يتطلب مستوى عال من المهارات وااللتزام. وفي نفس الوقت فان هذا الدور يعتبر من 
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افضل االدوار التي سيقوم بها المشرفون النها ستؤدي الى تغيير حقيقي في نوعية التعليم الذي يتلقاه االطفال 

 قية.والشباب في المدارس العرا

كما بينا في اعاله، فان القدرة على التخطيط لبرنامج من مجموعة من االنشطة تعتبر من المهارات المهمة 

للمشرف الصديق الناقد. وتحتاج كل مدرسة الى الدعم ولكن بعض المدارس تحتاج اكثر من غيرها الى الدعم 

ر في اوقات مختلفة. وعلى المشرفين االصدقاء الناقدين ان يستجيبوا بمرونة او تحتاج الى دعم من نوع اخ

 عالية الحتياجات المدارس المختلفة واالستفادة من الوقت بكفاءة عالية.

ان الوقت المخصص للمشرف للعمل كصديق ناقد ستحدده المديرية العامة لألشراف التربوي في وزارة التربية 

رة ايام لكل مدرسة.  فمثال اذا كانت احدى المدارس بحاجة الى تحسينات كبيرة او وقد يصل الى خمسة الى عش

 مدرسة فيها مدير ذو خبرات قليلة او مدرسة  يتراجع اداؤها يمكن زيادة عدد ايام الزيارات خالل السنة. 

ألي طارئ. ومن المهم ان تبقى خطة زيارة المدارس مرنة بحيث يستطيع المشرف الصديق الناقد ان يستجيب 

فمثال اذا كان في احدى المدارس تقييم خارجي، فانك ستحتاج لترتيب زيارة لمساعدة المدرسة لفهم النتائج 

والمقترحات التي توصلت اليها لجنة التقييم الخارجي ومساعدة المدرسة في مراجعة خطة تطوير المدرسة. 

اله وواجباته ، ففي هذه الحالة تكون الزيارة واذا اصيب مدير المدرسة بمرض مفاجئ ال يمكنه من  اداء اعم

 ضرورية لمساعدة معاون المدير وضمان ان المدرسة ال تقوم فقط بإنجاز اعمالها بكفاءة وانما تتطور ايضا.

 

كما بينا في المقدمة، فان كل مدرسة في العراق ومن ضمنها المدارس االهلية ورياض االطفال سيجرى لها   

تقييم خارجي من لجنة مكونة من ثالثة مشرفين.. وتم تقديم شرح مفصل في كيفية القيام بعملية التقييم 

 الخارجي في  دليل التقييم الخارجي للمدارس .

تقييما موضوعيا لجودة وفاعلية المدارس . ويجري تقييم اداء المدارس باستخدام الـ  توفر التقييمات الخارجية

(. وتحدد لجنة التقييم الخارجي اي من واصفات  الجودة 0معيارا من معايير المدرسة  )أنظر الملحق  82

م تحديدها لكل معيار االربع ازاء كل معيار  االقرب الى االدلة  التي جرى جمعها. ويتم أضافة المستويات التي ت

وتحديد المستوى االجمالي. ويجب ان تتلقى المدرسة التغذية الراجعة  011للحصول على المجموع النهائي من 

في نهاية التقييم الخارجي والتقرير التحريري في مدة ال تتجاوز الثالثة اسابيع بعد االنتهاء من تنفيذ التقييم 

 الخارجي.
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الخارجي هو تعزيز تطوير المدرسة. كما انه وسيلة لمساءلة المدرسة  وان تقدم ان الغرض الرئيسي للتقييم 

المعلومات بخصوص ادائها للجهات ذات العالقة. ان هدف اعضاء لجنة التقييم الخارجي ليس االنتقاد او معاقبة 

 المدرسة وانما مساعدة المدرسة على تحسين جودة التعليم الذي تقدمه لطلبتها.

  الخارجي التقييم لجنة اجتماع يحضر وال الخارجي التقييم لجنة في عضوا الناقد الصديق المشرف يكون لن و

 الناقد الصديق المشرف فان ذلك ومع الخارجي. التقييم نهاية في للمدرسة الشفوية الراجعة التغذية تقديم اثناء

 مايلي: الدور هذا ويتضمن الخارجي. التقييم لجنة من النهائي التقرير المدرسة تستلم ان بعد مهما دورا يلعب

 تقرير وفهم دراسةِ  في الجودة ولجنة المدير مساعدة الناقد الصديق يستطيع ذكية اسئلة توجيه خالل من -

 اهمية. االكثر التطوير اولويات تحديد في خاص بشكل ومساعدتهم الخارجي التقييم

 وردت التي المستويات مع معيار لكل الخارجي التقييم لجنة رتقري في وردت التي االداء مستويات مقارنة-

 مراجعة كيفية حول الجودة لجنة يناقش فانه مختلفة كانت فاذا للمدرسة. الذاتي التقييم في المعايير لنفس

 الضرورة. عند تنقيحه واعادة الذاتي التقييم

 المقترحات لتنفيذ المطلوبة  باإلجراءات  فكيروالت الخارجي التقييم لجنة تقرير في الواردة المقترحات دراسة -

 فيجب ضروريا كان واذا المدرسة. تطوير خطة في ادراجها تم التي االجراءات مع المقترحات تلك مقارنة مع

 لتنفيذ خاصة اجراءات  تضمين أجل من المدرسة تطوير خطة وتعديل لمراجعة الجودة لجنة مساعدة

 المقترحات.

 خبراتها. من واالستفادة منها والتعلم بها االتصال يمكن التي لمدارسا بعض اسماء اقتراح-

 االجراءات واتخاذ بالتخطيط تقوم ان يجب التي هي الجودة لجنة بان نتذكر ان الضروري من فان حال اية وعلى

 وتقديم االسئلة اثارة طريق عن الدعم تقديم فهو الناقد الصديق المشرف دور اما للمدرسة. التحسينات لتحقيق

 عنهم. نيابة بالعمل القيام وليس الوقت بنفس والتحدي الدعم

 المدرسة اداء وتقييم تحليل وتتضمن المدرسة في الجودة لجنة بها تقوم التي العملية هو للمدرسة الذاتي التقييم

 تحتاج التي والجوانب القوة مواضع وتشخيص والعشرين، الخمسة المدارس معايير باستخدام فاعليتها ومدى

 على فان وعشرين، الخمسة المعايير بموجب  المدرسة اداء تقييم ولغرض المدرسة. في  والتطوير للتحسين

 االحكام ان لضمان الواصفات واستخدام عمل(، كدليل المؤشرات )باستخدام االدلة بجمع تقوم ان الجودة لجنة

 وسجالت الطلبة نتائج تشمل وجمعها  عنها البحث يجري التي االدلة تشمل ما وغالبا ومناسبة. صحيحة

 ووجهات واراء المدرسة في والتعلم التعليم مجريات لمالحظة الدروس مشاهدة وسجل وسلوكهم حضورهم
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 (. 2 لحقالم  )أنظر المدرسة معايير بموجب الذاتي التقييم نموذج استخدام ويتم بالمدرسة. العالقة ذوي نظر

 عمل في والجيدة القوية الجوانب تشخيص في المدرسة يمكن ان يجب ألنه مهما للمدرسة الذاتي التقييم ويعتبر

 خطة وضع على المدرسة في الجودة لجنة يساعد سوف وهذا تطوير. الى تحتاج التي والجوانب المدرسة

  المدرسة. تطويرو تحسين عملية تيسر و تعزز ان شانها من للمدرسة فعالة تطويرية

 يقوم التي االعمال بعض على للمدرسة الذاتي التقييم عملية دعم في الناقد الصديق المشرف دور ينطوي وقد

 مثل: فقط ذلك منه المدرسة طلبت اذا ولكن الناقد الصديق بها

 والتأكد الذاتي قييمالت تقرير في معيار كل ازاء الحكم لتعزيز كافية ادلة هي جمعها جرى التي االدلة ان التأكد-

 االدلة. مع تتناسق االحكام ان من

 ادلة الى يستند لم االحكام احد ان تبين اذا المناسبة المقترحات وتقديم البناءة المهذبة الذكية االسئلة توجيه -

 األدلة. مع متناسقاً  ليس انه او كافية

 القيام يجب التي واالجراءات اهمية االكثر االولويات وتحديد تشخيص المدرسة ويرلتط التخطيط عملية تعني

 هذه وتجري المستقبلية. ورؤيتها للمدرسة الذاتي التقييم في جاء ما ضوء في المدرسة تطوير اجل من بها

 التطويرية خطةال تغطي ان ويجب للمدرسة. الذاتي التقييم عملية اتمام بعد دراسي عام كل واحدة مرة العملية

 رؤية مع تنسجم المدى بعيدة استراتيجية صورة تقدم ان ايضا يجب ولكنها كامال دراسيا عاما للمدرسة

 التقييم بعملية قامت التي بالمدرسة الجودة لجنة نفس  للمدرسة التطويرية الخطة تضع ان ويجب المدرسة.

 للمدرسة. الذاتي

 كي الضرورة عند وتعديل  التطويرية خطتها بمراجعة المدرسة متقو للمدرسة الخارجي التقييم اجراء وبعد

 الخارجي. التقييم لجنة تقرير في الواردة للمقترحات تستجيب

 وقابلة محددة اجراءات تتضمن    SMART‘ذكية خطة تكون ان يجب فاعلية االكثر المدرسة تطوير وخطة

 ان يجب كما لتنفيذها. محدد زمني سقف وذات تحسينها المطلوب بالجوانب عالقة ولها للتنفيذ وقابلة للقياس

 الذين االشخاص هم ومن للتنفيذ المطلوبة والموارد ، االجراءات بتنفيذ المعنيين االشخاص هم من الخطة تبين

 التطويرية الخطة استمارة باستخداموفاعليتها اثرها وتقييم بها القيام من دوالتأك االجراءات تنفيذ يتابعون

 (2الملحق أنظر ) للمدرسة



009 
 

 صعبة عملية هي للمدرسة تطويرية خطة وضح عملية ان المدارس من الكثير في الجودة لجان وجدت وقد

 كتابة في المدرسة اعدةلمس يسلكها ان الناقد الصديق يستطيع عدة طرق وهناك التحدي. من الكثير وفيها

 مثل: التطويرية الخطة

 التي االولويات ومعرفة لفهم الجودة ولجنة المدرسة مدير اغوار يسبر ان يستطيع الذكية االسئلة خالل من-

 اجري قد المدرسة كانت و)اذا للمدرسة التطويرية والخطة الذاتي التقييم مقارنة ذلك في بما  التطوير الى تحتاج

 التقييم لجنة لمقترحات لالستجابة الضرورية  االجراءات بمناقشة الناقد الصديق يقوم الخارجي( التقييم لها

 الخارجي.

 عالقة ولها للتنفيذ وقابلة محددة التطويرية الخطة في االجراءات لتكون وهدوء احترام بكل المدرسة يتحدى-

 االجراءات. تلك لتنفيذ الزمني السقف عن ويسال اخرى اجراءات ويقترح تحسينها المطلوب بالجوانب

 فمن العمليتين بكلتي يقوم ال )ولكن اثرها بتقييم ويقوم ذلك منه المدرسة طلبت اذا كاملة االجراءات ان يتأكد-

 االدوار(. بهذه للقيام المدرسة في االشخاص بعض مع  بالترتيب والقيام والتقييم المراقبة عملية فصل االفضل

 عن بدال بنفسه الخطة يضع ال ولكنه والتحدي الدعم يقدم ان الناقد الصديق لمشرفا بإمكان فان وباختصار

 المدرسة. مسؤولية هو الخطة وضع الن المدرسة

 في والتعلم التعليم حسينلت قيادته هو لمدرسته ومطورا قائدا باعتباره المدرسة مدير ادوار اهم احد ان

 المدرسة لمدير ويمكن للطلبة. عال بمستوى وانجازات نتائج الى يؤدي الجيد والتعلم التعليم ان مدرسته.

 بينها: من طرق بعدة بمدرسته والتعلم التعليم تحسين

 زيارة. كل بعد للمعلمين البناءة الراجعة التغذية وتقديم وبانتظام صف كل في الدروس مشاهدة -

 الحديثة التدريس طرائق استخدام وتعزيز وتوضح شرح -

 اخرى. مدارس في لمعلمين الزيارات وتبادل للتدريبات بالترتيب القيام -

 البعض. بعضهم من واالستفادة الزيارات تبادل على المعلمين تشجيع -

 ليتمكن التفاعل من الكثير فيها يوجد إذ الطلبة(. تعلم على التركيزالمتعلم) على الحديثة التدريس طرائق تركز

 وتمثل للتحقيق قابلة كونها لضمان الضرورة عند واالنشطة المهام تنويع ويجري المشاركة. من الطلبة كل

 بطريقة الصفوف ترتيب ويتم الخاصة. التعليمية االحتياجات ذوي من الطلبة فيهم بما  ، كأفراد للطلبة تحديًا

 االسئلة وتشجع مجموعات. في او الثنائي العمل و المناقشة خالل من البعض بعضهم من التعلم من الطلبة تمكن
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 الطلبة تشجيع ويجري انفسهم. الطلبة بين او المعلم مع حوار في والدخول المساهمة على الطلبة المفتوحة

 ائلوس توفرت واذا . المتاحة المصادر من مجموعة وتستخدم بحرية. والتساؤل المشكالت حل و التفكير على

 لضمان جيد بشكل تستخدم ان يجب فأنها شو( )داتا البيانات عرض وجهاز الذكية السبورة مثل الحديثة التعليم

 فهمه من ويتأكدون بعناية طالب كل تقدم المعلمون ويتابع تعلمهم. و ومشاركتهم الطلبة وفائدة اهتمام

 تعلمهم. في القادمة الخطوات تخطيط في المعلومات هذه ويستخدمون للموضوع

 الطرق بإحدى بالمدرسة والتعلم التعليم تحسين لقيادة المدرسة مدير يساعد ان الناقد الصديق  للمشرف ويمكن

 : االتية

 ومالحظة معيار كل ازاء االحكام ومقارنة  المدرسة مدير مع المشتركة الزيارات خالل من الدروس مشاهدة-

 جمعها يتم التي االدلة بخصوص للمدير البناءة االقتراحات تقديمو للمعلمين الراجعة التغذية يقدم وهو المدير

 وطريقة الفعالة، الراجعة التغذية تقديم وكيفية معيار، كل مقابل االحكام اصدار ،وكيفية الدرس مشاهدة اثناء

 بها. والعمل االخذ تم الراجعة التغذية مالحظات ان للتأكد  المتابعة

 ومشاهدة زيارتها المدرسة لمدير يمكن التي المدارس بعض واقتراح ديثةالح التدريس طرائق وشرح بيان -

 فعال. بشكل الحديثة التدريس  طرائق يستخدمون وهم فيها المعلمين

 . تدريبية دورات او برامج اقتراح -

 االقران( )زيارة المدرسة داخل المعلمين بين متبادلة زيارات تنظيم كيفية حول النصائح تقديم -

 جدية بصورة لمهمةا هذه يأخذوا لم ولكنهم  المدارس مديري واجبات من واحدة صفوفهم في المعلمين مشاهدة

 تلك فان المستقبل في اما المشرف. ومسؤوليات واجبات من هو المعلمين اداء تقييم الن وذلك منتظم بشكل او

 المدرسة. مدير ومسؤوليات مهام من

  الدراسية المواد بأحد يتعلق المطلوب الدعم كان فاذا الناقد. الصديق المشرف هو الدعم لهذا االول المصدر ان

 المادة بتلك المختص االختصاص والمشرف المدير بين التواصل تحقيق في يساعد الناقد الصديق المشرف فان

 الدعم. تقديم بدوره يستطيع والذي

 ومعايير المدارس معايير في جيدا فهما الناقد الصديق والمشرف المدير من لكل يكون ان الضروري من و

 واستخدام الدروس مشاهدة خالل من يتم بالمدرسة والتعلم التعليم ةنوعي تقييم ان بينهما. والعالقة المعلمين

 تنظيم وتم المعلمين. معايير باستخدام كفرد المعلم اداء تقييم يتم ،بينما المدارس معايير من 02-01 المعايير

 معايير نا الى باإلضافة واالتجاهات. القيم (2 المهارات، (8 المعرفة، (0مجاالت: ثالث في المعلمين معايير
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 التقييم في المعلم يستخدمها المعايير هذه ان اال المدرسة مدير قبل من ادائهم تقييم في االساس هي المعلمين

 ايضا،. االقران تقييم و الذاتي

 تتعلق التي تلك وخاصة المعلمين ومعايير المدارس معايير من02-01 المعايير بين وثيقة عالقة هناك

 بينها. الروابط التالي الجدول ويلخص بالمهارات.

 الموضوع المدارس معايير المعلمين معايير

 ، 8 رقم المعيار المهارات:

 (8 رقم المعيار المعرفة )وكذلك

 للدرس التخطيط 01 رقم المعيار

  ، 2 رقم المعيار المهارات:

 المعرفة: و 2 المعيار )وكذلك

 (2 رقم المعيار

 التدريس طرائق استخدام 00 رقم المعيار

   والفعالة الحديثة

 ، 0 رقم المعيار المهارات:

 و0 رقم المعيار المعرفة )وكذلك

2) 

 بالموضوع المعلم معرفة 08 رقم المعيار

 ، 2 رقم المعيار المهارات:

 (2و2 )وكذلك

 الطلبة مع التفاعل 02 رقم المعيار

 ، 2 رقم المعيار المهارات:

 الجديد عيارالم القيم في )وكذلك

 (2 رقم

 الفردية بالفروق االهتمام 02 رقم المعيار

 الخاصة التعليمية واالحتياجات

 ، 2 رقم المعيار المهارات:

 2رقم المعيار المعرفة )وكذلك

 الطلبة تقدم تقييم 02 رقم المعيار

 

 الخاصة  معيارا 82ال بموجب االحكام اصدار عند نقاط األربع مقياس استخدام مالحظة الضروري من ان

 وكما العشرين المعلمين معايير بموجب المعلمين اداء تقييم عند نقاط الخمس مقياس نستخدم بينما بالمدارس.

 يلي:

 المعيار تجاوز : 2المستوى
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 جوانبه كل من المعيار يحقق :2المستوى

 جوانبه اكثر في المعيار يحقق :2 المستوى

 يارالمع لتحقيق تحسين الى يحتاج :8المستوى

 المعيار لتحقيق التحسين من الكثير الى :يحتاج0 المستوى

 ويجب (8الملحق العشرين)أنظر المعلمين معايير من معيار لكل مستويات خمس في الواصفات وضع تم

 جمع يتم ثم معيار. كل ازاء المطلوب المستوى تحديد يريد عندما المدرسة مدير قبل من الواصفات هذه استخدام

 باستخدام وذلك التقييم تسجيل يجب .011 من النهائية الدرجة لوضع المعايير لكل ممنوحةال المستويات

 (2 الملحق )أنظر المعلمين معايير بموجب التقييم األقران تقييم ، الذاتي التقييم استمارة

 األخذ سةالمدر مدير على فان العشرين المعلمين معايير بموجب  عادال المعلم أداء تقييم يكون ان أجل من و

 وتشمل: االدلة من مجموعة  االعتبار بعين

 التعليم جودة على الحكم ويتم االدلة. جمع مصادر اهم من وهي المعلمون يقدمها التي الدروس مشاهدة -

 بمعايير العالقة ذات بالمعايير االدلة ربط يتم ذلك وبعد المدارس معايير من02-01 المعايير بموجب والتعلم

 المعلمين.

 الدرجات. وسجل واليومية والفصلية السنوية المعلم خطة ومتابعة  تدقيق -

 الصف داخل المعلم يدرسهم الذين الطلبة واداء عمل تدقيق-

 الطلبة امتحانات نتائج تحليل-

 فيها شارك التي التدريبات وكذلك المختلفة المدرسية االنشطة في المعلم اشتراك سجالت تدقيق -

 .المعلمين معايير بموجب للمعلم الذاتي التقييم−

 المعلم مع المناقشة-

 الطلبة. مع المناقشة-

  بموجب على المعلم اداء تقييم عملية في واستخدامها المصادر هذه كل من االدلة من كمية اكبر جمع ويجب

 المعلم معايير

 ان: الناقد الصديق المشرف على يجب
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 المعلمين معايير بموجب المعلم ءادا تقييم عملية فهم في المدرسة مدير يساعد-

 كان التقييم وان الواصفات استخدم وانه االدلة من كاف عدد على بني قد المدير به قام الذي التقييم ان يتأكد-

 دقيقا. و صحيحا

 أدائه تحسين كيفية حول للمعلم بناءة مقترحات تقديم على المدرسة مدير تشجيع -

 ادلة بجمع يقوم ثم ومن المدرسة مدير اليها توصل التي االحكام على المعلمين من اعتراضات اية يستقبل-

 المعلم. اداء تقييم اعادة بهدف اضافية

 عشرون وعددها المدرسة مدير معايير باستخدام المدارس مديري اداء بتقييم الناقد الصديق المشرف سيقوم

 القيم (2 المهارات، (8 (المعرفة،0مجاالت: ثالث في المعلمين معايير مثل لمدرسةا مدير معايير وتقع معيارا.

 بالمؤشرات معززة وهي االقران. وتقييم الذاتي التقييم في استخدامها المدرسة لمدير ويمكن واالتجاهات

 في المستخدم المقياس نفس وهو مستويات، خمسة من مقياس استخدام يتم (.2 الملحق )أنظر والواصفات

 األقران وتقييم الذاتي التقييم نموذج باستخدام التقييم تسجيل يجب .المدارس مديري أداء لتقييم المعلمين، تقييم

 .)2 الملحق )انظر المدارس مديري معايير بموجب

 األدلة. من الكثير وتحليل جمع الى يحتاج  الناقد الصديق المشرف فأن المدارس مديري أداء ولتقييم 

 المدرسة. عمل على وتأثيره  وقائد كمطور المدرسة مدير لعم مالحظة 

 للمدرسة الذاتي والتقييم ، االختبارات ونتائج الطلبة تقييم ذلك في بما ، الصلة ذات السجالت تدقيق 

 المدرسة. تطوير وخطة

 المدارس. مديري معايير بموجب المدرسة لمدير الذاتي التقييم 

 المدرسة. في كالمال وبقية المعلمين مع المناقشة 

 الطلبة. مع المناقشة 

 األمور أولياء مع المناقشة 

 بموجب المدرسة مدير أداء تقييم عند المصادر هذه من ممكن عدد أكبر من الصلة ذات األدلة استخدام يجب

 يلي: ما الناقد الصديق المشرف على المدرسة. مدير معايير
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 المدرسة بمدير الخاصة المعايير بموجب الذاتي التقييم إجراء على المدرسة مدير تشجيع  

 المدرسة مدير أداء تقييم إجراء قبل معه، المدرسة لمدير الذاتي التقييم لمناقشة استعداد على يكون أن  

 إليها يستند التي واألدلة المدرسة مدير أداء تقييم شرح  

 سبيل على ،أدائه لتحسين المدرسة مدير يتخذها أن يمكن التي اإلجراءات حول بناءة مقترحات تقديم 

 الجيدة. الممارسات لمشاهدة زيارتها يمكن أخرى مدارس اقتراح ، المثال

االنسان ، فقد تم تطوير جائزة  لغرض تحفيز وتشجيع المدارس كي تتبنى اسلوبا في التعليم مبنيا على حقوق

مدارس حقوق االنسان في العراق. وتمنح الجائزة للمدارس التي تلتزم بتطوير حقوق االنسان فيها من خالل 

عملية التقييم الذاتي الشامل للمدرسة بموجب معايير خاصة بنهج المدرسة الشامل لتربية وتعليم حقوق 

مشرف الصديق الناقد ان يوجه ويدعم المدارس التي يعمل معها األنسان ووضع خطة عمل وتنفيذها. على ال

في عملية الفوز بالجائزة. وتم وضع دليل لهذه الجائزة وفيه كافه التفاصيل التي تستفيد منها المدرسة 

 والمشرف الصديق الناقد. 

 ، 8181 العام خالل و  فعال تم وقد األسباب. من متنوعة لمجموعة متوقع غير بشكل المدارس إغالق يتم قد 

 بعض تعليم من البد كان كورونا(. )فيروس 02- كوفيد وباء بسبب جزئيًا أو كليًا العراقية المدارس إغالق

 كانت ، بالمدرسة التحقوا الذين ولئكأل وبالنسبة ، العام من  طويل لوقت اإلنترنت عبر جميعهم أو الطلبة

 لمديري جديدة تحديات الوضع هذا طرح وصحتهم. سالمتهم على للحفاظ ضرورية العادية غير التدابير

 تنظيم في التفكير إعادة عليهم كان ، كليًا أو جزئيًا المدارس فتح أمكانية توفرت عندما والمعلمين. المدارس

 ما كل بذل عليهم كان ، طلبتها جميع أو بعض أمام مغلقة المدارس كانت ماعند الدراسية. والصفوف المدرسة

 عبر التعلم منصات باستخدام ، بُعد عن الطلبة تعلم ودعم وعائالتهم ةالطلب مع التواصل على للحفاظ وسعهم في

 لتعلمهم طلبةال جميع  خسارة من كبير خطر هناك كان االجتماعي. التواصل ووسائل التلفزيوني والبث اإلنترنت

 التعليمية االحتياجات ذوي من الطلبة ذلك في بما ، وضعفًا حرمانًا األكثر الطلبة من التعلم من الكثير وخسارة ،

  تضرراً  األكثر وسيكونون المنزل في فعال بشكل للتعلم الالزمة المستلزمات إلى يفتقرون والذين ، الخاصة

 جدارتهم إثبات الناقدين األصدقاء للمشرفين فيه يمكن موقفًا اهذ كان . المدرسة في المقدم الدعم بفقدان

  خالل: من التربية مديريات في المسؤولين  إلى باإلضافة ، والطلبة والمعلمين المدارس لمديري

 والمعلمين المدارس لمديري الصاغية" "األذن و المعنوي الدعم تقديم  
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 مع ومشاركتها الفعالة الممارسات وتحديد ، واجهتها التي للتحديات المدارس استجابات مراقبة 

  التربية مديرية المسؤولين ومع األخرى المدارس

 االجتماعي التواصل ووسائل والتلفزيون اإلنترنت عبر التعلم منصات استخدام بشأن المشورة تقديم 

 الطلبة تعلم ودعم أمورهم وأولياء الطلبة مع للتواصل

 والضعفاء المحرومين الطلبة تعلم على المدارس إلغالق السلبي ألثرا تقليل كيفية حول المشورة تقديم ، 

 وسائل اقتراح خالل من ، المثال سبيل على الخاصة، التعليمية االحتياجات ذوي من الطلبة ذلك في بما

 وعوائلهم الطلبة هؤالء مع  التواصل على الحفاظ خاللها من للمعلمين يمكن أخرى

 تكون عندما طلبتها وصحة سالمة لتأمين المدارس تتخذها أن يجب التي يرالتداب بشأن المشورة تقديم 

  جزئيًا أو كليًا  مفتوحة المدارس

 التي واإلجراءات عليها وردودهم ، المدارس تواجهها التي التحديات حول بالمعلومات المسؤولين تزويد 

  لدعمهم المديرية تتخذها أن يمكن

 على الطلبة، لجميع التعليم جودة تحسين على تركيزهم في لمينوالمع المدارس مديري استمرار ضمان 

 القصير. المدى على الوضع يفرضها التي التحديات من الرغم

 

  المالحق
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 : معايير المدرسة ،مع المؤشرات والواصفات0الملحق رقم 

 

 

 الواصفات المؤشرات المعايير المجال

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى 

أوال: 

القيادة 

 واالدارة 

 

تمتلك  -2

المدرسة 

رؤية و 

رسالة 

طموحة 

ومناسبة  و 

مدونة 

بوضوح 

وتحدد 

توجهات 

مناسبة 

لتطور 

 المدرسة 

 

 

 

 

تحدد وثيقة  المدرسة  0-2

رؤيتها ورسالتها 

بوضوح وترتكز على 

 رفع مستوى أداء الطلبة.

 

تعتمد الرؤيا والرسالة  0-2

على دراسات و بحوث 

تلبي الحاجات المحلية 

 وتعكس المعايير الدولية.

 

يشارك جميع العاملين  0-2

في المدرسة وممثلين 

 من االطراف التربوية

في   والمجتمع المحلي

درسة صياغة رؤية الم

 ورسالتها.

 

يلتزم المعنيون برؤية  0-2

المدرسة ورسالتها 

رؤية ورسالة 

المدرسة مبتكرة 

وتعكس تطلعات 

عالية إلنجاز الطلبة  

وتعبر عن ملكية 

المدرسة لها وتلبي 

الحاجات المحلية 

وتعكس المعايير 

الدولية ومعززة 

بمشاركة وحماس 

كل افراد المجتمع 

وتساهم المدرسي 

في تحسين مستوى 

اداء الطلبة بشكل 

 فاعل

 

 

 المدرسة رؤية

 ورسالتها واضحة

 وتعكس مالئمة

 المناسب الطموح

 معظم وساهم

 المجتمع اعضاء

 في المدرسي

  ودعمها فهمها

  وتساهم وانتاجها

 تحسين في

 اداء مستوى

  المدرسة

 

 المدرسة تمتلك

 ورسالة رؤية

 غير عامة

 شارك مناسبة.

 اعضاء بعض

 المدرسي المجتمع

 ولم اعدادها في

 تحسين في تساهم

 اداء مستوى

  المدرسة

 

  

 ورسالتها المدرسة رؤية

 واضحة وغير محدودة

 أعدت استشارة بدون وانتجت

 المجتمع اعضاء بعض من

 من مفهومة وغير المدرسي

 رؤية ىال تفتقر /أو االخرين

  . ورسالة
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ويتولون قيادة عملية 

 الدعم لها.

 

 

تقوم  -2

المدرسة 

بعملية تقييم 

ذاتي بنزاهة 

 و دقة

وتستخدم 

المخرجات 

بفاعلية 

لوضع خطط 

تحسين 

 مناسبة .

يستند التقييم الذاتي على   8-0

االدلة بما في ذلك الرقابة 

والتحليل ومن اراء الطلبة 

والمعلمين والمالك االخرين 

 واولياء االمور والمجتمع المحلي

 

 

 

 تعرف قيادة المدرسة   8-8

والمعلمين وغيرهم من العاملين 

في المدرسة كيفية تحليل نقاط 

المدرسة  تجري

تقييما ذاتيا صادقا 

ودقيقا مبنيا على 

تحليل نقاط القوة 

والضعف ويستند 

إلى أدلة واقعية من 

مصادر عديدة. 

ولديها خطة 

تطويرية فاعلة  

تركز بشكل واضح 

على االولويات  

التي تحتاجها 

المدرسة للتحسين 

والتطوير  ومحددة 

 المدرسة تجري

 ذاتيا تقييما

 ببعض مدعوما

 وانتجت األدلة

  تطويرية خطة

 األولويات تحدد

  المناسبة،

 بعض وعالجت

 الضعف نقاط

 من بعض وعززت

 في بما القوة نقاط

 التقييمات ذلك

 )اينما الخارجية

للمدرسة تقييم 

ذاتي، ولكنه ال 

يستند إلى أدلة 

واضحة. وهناك 

خطة تطويرية  

ولكنها عامة، وقد 

تركز على المباني 

والمرافق بدال من 

تحسين نوعية 

التعليم. وقد تكون 

نسخت الخطة 

التطويرية فهي 

 غير مستندة  على

التقييم الذاتي و / 

لم تقم المدرسة بالتقييم الذاتي 

 و/أو التمتلك خطة تطويرية.
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القوة والضعف في اداء المدرسة 

 بدقة.

 

 

تعطي الخطط االستراتيجية  8-2

للمدرسة االولوية ألهم القضايا 

التي تحتاج الى تحسين وتتضمن 

توصيات من التقييمات الخارجية  

وتكون طموحة وتشمل 

اءات المناسبة والجداول االجر

 الزمنية  

ي، بجدول زمن

وتتضمن توصيات 

التقييمات الخارجية 

 )اينما كان مناسبا(

 

 ، مناسبا( كان

 على وتركز

 نوعية سينتح

 .التعليم

 

أو ال تتضمن 

توصيات من 

التقييمات 

  الخارجية
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أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

 

. توفر قيادة 2

المدرسة بيئة 

ايجابية  تمكن 

نجاح الطلبة 

والمعلمين 

وبقية المالك 

ويقدرها اولياء 

 االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

تتقاسم القيادة والمعلمين  0.2

وغيرهم من المالك والطلبة نفس 

األهداف: هناك وحدة قوية 

للهدف في المدرسة، وموقف 

 .إيجابي من التغيير والتطوير

يتحمل جميع الكبار   8.2

ؤولية التعلم والرفاه والتطوير مس

 .للطلبة

يُظهر الطلبة الفخر   2.2

بالمدرسة، ويتم عرض 

انجازاتهم واالحتفاء بها في 

 .جميع أنحاء المدرسة

تشكل القيادة مثاال جيدا    2.2

للمجتمع المدرسي بأكمله، 

وتبدي اهتماما برفاه المعلمين 

وغيرهم من المالك وتبني 

 .قدراتهم

يحترم الطلبة والمعلمين    2.2

وغيرهم من المالك وأولياء 

 األمور قيادة المدرسة 

 المدرسة قيادة

 ونشطة فاعلة

 جماعيا وتعمل

 الواحد الفريق بروح

 والمالك للطلبة قدوة

 المحلي والمجتمع

 بشكل ملتزمين وهم

 بالتطوير كبير

 وتهيئ والتحسين

 العمال ايجابية بيئة

 وتحتفي المدرسة

 لبةالط بنجاحات

 في والعاملين

 وتحظى المدرسة

 من كبير باحترام

 الطلبة قبل

 في والعاملين

 والمجتمع المدرسة

  المحلي

 القيادة تعمل

 كفريق المدرسية

 بيئة وتوفر واحد،

 في إيجابية

 وتعزز المدرسة

 المدرسة تطوير

 يحتفي. وتحسينها

 المدرسة قادة

 التي بالنجاحات

 الموظفون حققها

 معظم. والطلبة

 والمعلمين لبةالط

 األمور وأولياء

 فخورون

 بالمدرسة

 ويحترمون

 .قيادتها

 

 المدرسة  ادارة

 ال ولكن تقليدية،

 التوجيه توفر

 لتطويرها

. وتحسينها

 بيئة وتحسين

  وتهتم  المدرسة

 بالطلبة المدرسة

 بشكل  والمالك

 واليحتفى محدود

 إال بإنجازاتهم

. محدود بقدر

 والمالك الطلبة

 راألمو وأولياء

 احترام لديهم

 الدارة محدود

   المدرسة

ادارة المدرسة ضعيفة، وال 

تكون  قدوة حسنة لهم. 

التتمكن  المدرسة  من توفير 

بيئة تعليمية إيجابية، ولدى 

العاملين والطلبة وأولياء 

األمور قليل من االرتياح أو 

االحترام  الدارتها واليحتفى 

 باي انجاز.

. قيادة المدرسة 2

وفاعلة في نشطة 

دعم وتحسين 

التعليم والتعلم 

وغيرها من جوانب 

تقدم القيادة المدرسية قيادة  0.2

توجيهية للمعلمين وبقية المالك 

وتدعم طرائق التعليم والتعلم 

 الحديثة

 

توجه قيادة 

المدرسة جميع 

المعلمين وبقية 

المالك وتدعم 

استخدام طرائق 

التدريس الحديثة 

توجه قيادة 

المعلمين  المدرسة

وتدعم استخدام 

طرائق التدريس 

الحديثة وتتابع 

تحسين عمليتي 

توجه ادارة 

المدرسة المعلمين 

باستخدام طرائق 

التدريس الحديثة 

بشكل عام ) من 

 خالل االجتماعات(

ادارة المدرسة تقليدية والتقدم 

التوجيه الصحيح على دعم 

المعلمين في استخدام طرائق 

التعليم الحديثة وتتابع عملية  

تحسين التعليم والتعلم بشكل 
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 عمل المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

توجه القيادة المدرسية   8.2

وتتابع  وتحسن بشكل فاعل 

 التعليم والتعلم وعمل المالك

وتتابع تحسين 

عمليتي التعليم 

والتعلم بشكل فعال 

ونشط من خالل 

الزيارات الصفية 

وتقديم التغذية 

الراجعة وتوفير 

المستلزمات  

التعليمية الالزمة 

وتشجع المتميزين 

 منهم

التعليم والتعلم من 

خالل الزيارات 

الصفية  وتقديم 

التغذية الراجعة 

وتوفر 

المستلزمات 

 التعليمية  الالزمة

 

 محدود جدا  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدير المدرسة  -2

مواردها المادية 

وبناياتها ومرافقها 

الملحقة بكفاءة و 

 فاعلية.

تحدد المدرسة  0-2

احتياجاتها المالية و 

متابعة تنفيذها بشكل 

 مستمر.

تستخدم المدرسة بنايتها  0-2

ومواردها بشكل صحيح 

للتعلم والنشاطات 

 الالصفية.

 

تتخذ المدرسة االجراءات  0-2

المناسبة لضمان سالمة  

ونظافة وجاذبية بنايتها 

وموقعها ومصانة بشكل 

جيد وان تكون مرافقها 

 ظيفة الصحية ن

تستثمرقيادة 

المدرسة أبنيتها و 

مواردها المادية 

وأبنيتها بشكل فاعل 

ومؤثر وتستخدم 

موقعها الجغرافي 

لجعل بيئتها 

التعليمية جاذبة 

ومؤثرة وتديم 

بنايتها ووحداتها 

الصحية بشكل 

مستمر وبما يوفر 

مجاال واسعا لتنفيذ 

االنشطة والفعاليات 

 تستثمر قيادة

المدرسة مواردها 

وأبنيتها بشكل جيد 

وتستخدم موقعها 

الجغرافي لجعل 

بيئتها التعليمية 

مالئمة وتحافظ 

على بنايتها 

ووحداتها الصحية 

وتوفر مجاال لتنفيذ 

 االنشطة الالصفية

تحافظ ادارة 

المدرسة على 

بعض مواردها 

وابنيتها بشكل عام 

اليجاد مناخ مقبول 

لعمليتي التعليم 

بعض والتعلم ل

الطلبة وتهتم 

ببعض االنشطة 

 المحدودة

التستثمر ادارة المدرسة 

مواردها المادية وابنيتها 

بشكل صحيح والتوفر بيئة 

تعليمية صحيحة والتمتلك 

وحدات صحية مناسبة وال 

مجاال لتنفيذ أنشطتها 

 الالصفية
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أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

 الصفية والالصفية.

 

 

تدير المدرسة  -2

مواردها البشرية 

 بكفاءة و فاعلية.

 

يوجد في المدرسة عدد  2-0

كاف من المعلمين المختصين 

موزعين حسب االختصاص ) بما 

 فيهم المرشد التربوي(.

 

توزع المدرسة المهام  2-8

المختلفة على المعلمين بشكل 

عادل و يكون عدد الطلبة في 

 الصفوف متوازنا. 

 

 

 يتقبل المعلمون و العاملون 2-2

في المدرسة المهام الموكلة اليهم 

 ويؤدونها بلياقة.

 

يُظهر  المعلمون و  2-2

العاملون في المدرسة االلتزام 

ويحضرون بالوقت المحدد و 

يكرسون وقتهم طوعا لممارسة 

 

تمتلك المدرسة عدد 

كاف من المعلمين 

موزعين حسب 

المهام واالختصاص 

بشكل عادل 

اعداد  ومتوازن وفق

الطلبة ويظهرون 

الرضا الوظيفي 

ويؤدون واجباتهم 

بلياقة عالية 

ويلتزمون بالحضور 

ويكرسون اوقاتهم 

طوعا لممارسة 

النشاطات التعليمية 

بشكل فاعل.  وتدعم 

العملية االرشادية 

 بشكل فاعل

 

 

 

 

تمتلك المدرسة 

عدد من المعلمين  

موزعين حسب 

المهام 

واالختصاصات 

بشكل عادل 

زن ويؤدوا ومتوا

واجباتهم 

ويلتزمون 

بالحضور 

ويمارسون 

النشاطات 

 التعليمية.

وتدعم العملية 

 االرشادية 

 

يوجد في المدرسة 

عدد من المعلمين 

اليغطي 

االختصاصات 

المطلوبة  

واليظهرون 

االلتزام الكامل في 

الوقت المحدد 

ويتعرضون الى 

الضغط الوظيفي 

وكذلك التعامل مع 

الفيض والشاغر 

معلمين. من ال

واعداد الطلبة 

متفاوت في 

 الصفوف.  

وتدعم العملية 

االرشادية بشكل 

 تقليدي 

 

تفتقر المدرسة الى العدد 

الكافي من المعلمين 

المختصين  ويتعرضون 

للضغط الوظيفي. واليظهرون 

االلتزام والحضور في الوقت 

المحدد. واعداد الطلبة في 

نفس المرحلة الدراسية 

  متفاوت في الصفوف.

 والتدعم العملية االرشادية 
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 النشاطات التعليمية.

أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

. للمدرسة 2

إجراءات إلدارة 

الجودة، بما في ذلك 

مراقبة جودة 

 .تقديمها

يتم تحليل نتائج ومخرجات  0.2

 الطلبة بعناية فائقة 

 

يتم مشاهدة الدروس وعمل  8.2

الطلبة بانتظام وحزم لضمان 

اهداف  جودتها العالية  وتحقيق

 المنهاج

 

تعمل  قيادة 

 المدرسة بشكل

ممتاز ومستمر على 

نشر ثقافة الجودة 

 الشاملة و التقييم

الذاتي لجودة ادائها 

وتقوم بتحليل 

انشطتها المختلفة 

بشكل حازم ودقيق 

وتنظم وتشخص 

نقاط القوة والضعف 

في ادائها للوصول 

الى افضل حاالت 

االداء في عملها 

وتحسين عمليتي 

التعليم والتعلم 

لتحقيق افضل 

المخرجات التربوية 

وتدعم العملية 

االرشادية وتحدث 

 البطاقة المدرسية 

 

شر قيادة تن

المدرسة  ثقافة 

الجودة الشاملة 

وتقوم بعملية 

التقييم الذاتي 

لجودة ادائها 

بشكل جيد وتقوم 

بتحليل نتائج 

الطلبة وتحديث 

البطاقة المدرسية 

وتراعي العملية 

االرشادية  مما 

يضمن تحقيق 

مخرجات تربوية 

 مالئمة

تقوم ادارة 

المدرسة باجراء 

عملية التقييم 

الذاتي لجودة 

ائها بشكل اد

تقليدي بعيدا عن 

اجراءات التحسين 

والتطوير 

والتراعي العملية 

االرشادية  الى حد 

ما وتقوم بتحديث 

بعض البطاقات 

المدرسية وتبدي 

اهتماما محدودا  

بنتائج ومخرجات 

عمليتي التعليم 

 والتعلم 

تهمل ادارة المدرسة  نشر 

ثقافة الجودة الشاملة والتقوم 

يل النتائج بعملية الذاتي وتحل

وال ترصد عمليتي التعليم 

والتعلم واليتم تحديث 

البطاقات المدرسية وتهمل 

 العملية االرشادية

. تشجع المدرسة 2

وتدعم بكفاءة 

يؤدي المعلمون والعاملون  2-0

عملية التقييم الذاتي بنزاهة 

تدعم المدرسة قيام 

المعلمين والعاملين 

تمكن  المدرسة 

المعلمين 

توجه  المدرسة 

المعلمين للقيام 

تفتقر المدرسة لعملية دعم 

المعلمين والعاملين للقيام 
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التنمية المهنية 

للمعلمين و 

 العاملين اآلخرين

وعلى نحو منتظم ويضطلعون 

 بتعلمهم الذاتي واجراء البحث 

 

تقوم المدرسة بتقييم  2-8

احتياجاتها التدريبية بدقة )بما 

في ذلك االحتياجات المرتبطة 

بحاجة الطلبة من ذوي 

االحتياجات التعليمية الخاصة  

النفسية( وتدعم  والصعوبات

حضور المعلمين وبقية العاملين 

في الفعاليات التدريبية وتبادل 

الزيارات الغراض التطوير 

المهني وتتعقب بناء قدرات 

وتطوير المعلمين والعاملين 

 االخرين.

 

يقدم المعلمون والعاملون   2-2

المشاركون في الدورات 

التدريبية  تقريرا عما تعلموه 

ونشره على وتطبيقه في عملهم 

 زمالئهم.

عملية التقييم الذاتي 

بنزاهة وانتظام 

وتقييم احتياجاتهم 

التدريبية  بدقة )بما 

في ذلك االحتياجات 

المرتبطة بحاجة 

الطلبة من ذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة  

والصعوبات 

 النفسية(  وتشجع 

حضورهم الفعاليات 

التدريبية وتبادل 

الزيارات لتطويرهم 

المهني وتقديمهم 

تقاريرا عما تعلموه 

وتطبيقه في عملهم 

ونشره على 

 زمالئهم 

والعاملين من 

القيام بعملية 

التقييم الذاتي  

وتحديد 

االحتياجات 

التدريبية  اثناء 

حضورهم 

 الفعاليات وتبادل

الزيارات فيما 

بينهم ولكن 

متابعتها ضعيفة 

لتنفيذ ماتعلموه او 

رفع تقارير لما تم 

 تطبيقه 

بعملية التقييم 

الذاتي لكن 

التستثمر نتائج 

التقييم في بناء 

قدرات العاملين  

وتهمل تبادل 

الزيارات كما اليتم 

تقديم تقارير 

للوقوف على مدى 

االستفادة من 

الفعاليات 

 .التدريبية

بالتقييم الذاتي والتشخص 

الحاجات والفعاليات التدريبية  

 والتوجد تدريبات 

أوال: القيادة 

 واالدارة 

 

. عملية صنع 2

القرار فاعلة وتتم 

يتم حل اية مشاكل قد  2-0

تحصل بشكل جماعي 

ومتناسق مع الحفاظ على 

تعمل قيادة المدرسة 

بروح الفريق الواحد 

وتشرك العاملين 

تشرك ادارة 

المدرسة بعض 

العاملين فيها  في 

تتخذ ادارة 

المدرسة قراراتها  

بشكل منفرد وال 

يتخذ المدير قرارته بشكل 

فردي واليشرك العاملين في 

حل المشكالت واليفوض اي 



011 
 

ادارتها بطريقة  

تشاورية والعمل 

بروح الفريق 

الواحد يكون فاعال 

 في مجتمع المدرسة 

 

االحترام المتبادل بين جميع 

 اعضاء المجتمع المدرسي

 

 

تتوفر لمعلمي المدرسة  2-8

ن العاملين فرصا وغيرهم م

للمساهمة في مناقشة  

القرارات والخطط. وتكون 

القرارات الناتجة واضحة 

وشفافة وموثقة توثيقا 

 جيدا.

 

يتصرف المعلمون   2-2

والعاملون االخرون بروح 

المسؤولية ويظهرون 

 المبادرة

 

لدى لجان المدرسة  بعض   2-2

المسؤوليات المفوضة اليهم 

ضمن اطار شامل محدد 

 حبوضو

 

فيها في صناعة 

القرارات وحل 

المشكالت بطرق 

فاعلة ومثمرة 

وتفوض الصالحيات 

المطلوبة للعاملين 

بما يضفي الشفافية 

والوضوح على 

ادائها في اطار 

واضح ومحدد بما 

يضمن توزيع 

االدوار لجميع 

اعضاء المجتمع 

 المدرسي 

صناعة القرارات 

وحل المشكالت 

وتفوض بعض 

الصالحيات النجاز 

مهمات محدودة 

لتحقيق االداء 

 المطلوب

تشرك بعض 

العاملين فيها بحل 

المشكالت 

وتفوض جزءا 

يسيرا من 

صالحيتها الداء 

بما  مهام محددة

يضعف االدارة في 

حل مشكالتها 

واالبتعاد عن 

الشفافية 

والوضوح في 

 قرارتها

من صالحياته للعاملين معه 

واليهتم بعملية التوثيق 

لجميع االجراءات مما جعل 

المدرسة فوضوية وغير 

ملين ملبية لطموحات العا

 فيها والمجتمع المحلي 



011 
 

ثانيا: التعليم 

 و التعلم

. يخطط مدير 01

المدرسة 

والمعلمون تعلم 

 الطلبة بفاعلية

 

تنظيم وتنفيذ المناهج   01-0

الدراسية فعال، ويتم مراجعتها 

 .وتطويرها بانتظام 

تعكس الخطط السنوية   01-8

والفصلية والشهرية واليومية 

 المنهج بشكل مناسب

تعتمد الخطط التعليمية   01-2

 على التعلم السابق للطلبة

لدى جميع المعلمين 

خطط سنوية 

وفصلية متطابقة مع 

الخطط اليومية 

وفاعلة وتركز على 

تحسين عمليتي 

التعليم والتعلم لدى 

الطلبة واكمال 

مفردات المنهج 

الدراسي في الوقت 

 المحدد

 

لدى معظم 

المعلمين خطط 

سنوية وفصلية  

مع  متطابقة

الخطط اليومية 

تركز على اتمام 

المنهج الدراسي 

ضمن الوقت 

 المحدد 

 

لدى بعض 

المعلمين خطط 

سنوية وفصلية 

متطابقة مع 

الخطط اليومية 

تركز على اتمام 

المنهج الدراسي 

ضمن الوقت 

 المحدد 

 

التوجد خطط سنوية وفصلية 

 ومتطابقة مع الخطط اليومية 

 

. يعتمد 00

التعليم في 

المدرسة 

اساليب وتقنيات 

حديثة ونشطة 

والتي تحفز 

الطلبة على 

التعلم ودعمهم 

على التعلم 

 بشكل مستقل.

 

 

يعتمد التعليم في المدرسة  00-0

أساليب حديثة، مثل التعلم النشط، 

والعمل الثنائي والعمل الجماعي 

والمناسبة للمواضيع التي يتم 

 تعليمها 

يعتمد التعليم في المدرسة  00-8

بشكل مناسب الوسائل  و

التعليمية المتاحة، بما في ذلك 

 .التقنيات الحديثة

يعتمد التعليم  أساليب   00-2

حديثة بطريقة مرنة وانعكاسية، 

ويستجيب بفاعلية للتحديات عند 

 .ظهورها

يعتمد التعليم على    00-2

يعمل المعلمون على 

استخدام احدث 

الطرائق واالساليب 

والتقنيات التعليمية 

الحديثة  لجعل 

عملية التعلم مرنة 

وفاعلة ومؤثرة 

وتنعكس بشكل 

مباشر على تقدم 

الطلبة ونموهم 

والتعلم بشكل 

مستقل وتراعي 

اشتراكهم في 

انشطة وفعاليات 

يعمل المعلمون 

على استخدام   

يس طرائق التدر

المختلفة  لجعل 

عمليتي التعليم 

والتعلم واضحة 

ومفهومة للطلبة 

بالشكل الذي يلبي 

طموحاتهم 

وتنعكس اثارها 

في بعض جوانبه 

على تقدم معظم 

 الطلبة 

يعتمد المعلمون 

على طرائق 

تدريسية تقليدية 

تستخدم فيها 

التقنيات الحديثة 

في التعليم بشكل 

محدود  وال 

تستجيب لمطالب 

فة التي المعر

 ينشدها الطلبة 

 

يعتمد المعلمون على 

استخدام  طرائق تدريس 

تقليدية والتي التثير دافعية 

الطلبة نحو التعلم 

 والتستجيب لمطالب النمو 
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االشراك الفعال للطلبة ويمکنهم 

 .من التعلم بشکل مستقل

   مختلفة 

ثانيا: التعليم 

 و التعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا: التعليم 

. يتم تعزيز 08

التعليم في 

المدرسة 

بالمعرفة الجيدة 

للمعلمين 

 باختصاصاتهم

 

يعكس التعليم   08-0

المعرفة الجيدة للمعلم 

)العامة والمحددة( 

بالمفاهيم والمحتوى الذي 

 يتم تعليمه

يعكس التعليم   08-8

مهارات المعلمين الفعالة 

في تقديم المفاهيم 

والمحتوى الذي يتم تعليمه 

بطريقة موجزة ومفهومة 

 لضمان مصلحة الطلبة 

يمتلك جميع 

معرفة المعلمين ال

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ويعكس التعليم 

مهاراتهم الفعالة في 

تقديمهم للمفاهيم 

والمحتوى بشكل 

 موحد ومفهوم

يمتلك اغلب 

المعلمين المعرفة 

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ومهارات التعليم 

 الفعال

يمتلك بعض 

المعلمين المعرفة 

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ومهارات التعليم 

 الفعالة

المعرفة  يفتقد المعلمون

الجيدة باختصاصاتهم 

 ومهارات التعليم الفعالة

. يتفاعل 02

المعلمون بشكل 

فاعل مع 

طلبتهم لتعزيز 

 تعلمهم

 

يعكس التعليم   02-0

مهارات المعلمين الفعالة 

في التواصل اللفظي وغير 

اللفظي، واالسئلة  

 واالصغاء

يعزز المعلمون    02-8

وغيرهم من العاملين بشكل 

التواصل والتعاون مع فعال 

 .الطلبة

يتفاعل جميع 

المعلمون بشكل 

كبير مع طلبتهم 

ويتواصلون معهم 

بمختلف الوسائل 

ويستمعون الى 

ارائهم وافكارهم 

بشكل شفاف وبما 

يحقق نموهم 

وتعلمهم بشكل كامل 

 وصحيح

يتفاعل اغلب 

المعلمون بشكل 

مناسب مع طلبتهم 

ويتواصلون مع 

معظمهم بالوسائل 

 المتاحة

ويستمعون الى 

بعض من ارائهم 

وافكارهم بالشكل 

الذي يلبي 

 طموحات معظمهم

يتفاعل قليل من 

المعلمين مع بعض 

الطلبة وبمختلف 

االعمار ويستجيب 

القليل منهم  الى 

اسئلة بعض 

الطلبة 

وطروحاتهم بشكل 

ضعيف،وال يمتلك 

معظمهم مهارات 

 التواصل

يفتقر المعلمون الىى التفاعل 

ح التواصل مع والمهارة ورو

طلبتهم مما احدث فجوة بين 

المعلمين وطلبتهم على 

مختلف االعمار مما أثر 

سلبيا على عمليتي التعليم 

 والتعلم في المدرسة

يهمل معظم المعلمين مراعاة يراعي بعض يراعي اغلب ي جميع يراعيعكس التعليم معرفة  0-02يراعي  -02
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التعليم في  و التعلم

المدرسة 

الفروق الفردية 

بين الطلبة بما 

في ذلك الذين 

لديهم صعوبات 

نفسية او 

احتياجات 

تعليمية خاصة 

ويمكنّهم جميعا 

 من التعلم 

 

المعلمين الجيدة بالظروف 

واالحتياجات والقدرات 

الفردية للطلبة، واستعدادهم 

المعلومات للعمل على 

والمشورة من المرشد 

 .التربوي

يستخدم التعليم   02-8

مجموعة من الطرائق لدعم 

تعلم األفراد وتخطيط تعلمهم 

 .المستقبلي

يعكس التعليم    02-2

اإليمان بقدرة كل طالب على 

 .االنجاز

يوظف التعليم   02-2

مختلف المهام واألنشطة 

لتتناسب مع القدرات 

 .المختلفة للطلبة

المعلمين الفروق 

الفردية بشكل فعال 

من خالل معرفتهم 

العالية بالظروف 

واالحتياجات 

والقدرات الفردية 

اعتمادا على 

معلومات المرشد 

التربوي واستخدام 

مهارات تعلم االفراد 

بما يالئم القدرات 

المختلفة للطلبة 

ويعزز االيمان 

 بالقدرة على االنجاز

فروق المعلمين ال

الفردية اعتمادا 

على معلومات 

المرشد التربوي 

واستخدام مهارات 

تعلم االفراد بما 

يالئم القدرات 

المختلفة للطلبة 

ويعزز االيمان 

بالقدرة على 

 االنجاز

المعلمين الفروق 

الفردية اعتمادا 

على خبرتهم قي 

التعلم واليالئم 

القدرات المختلفة 

للطلبة او تعزيز 

على  القدرة

االنجاز واغلبهم 

يهمل دور المرشد 

 التربوي 

الفروق الفردية ودور 

المرشد التربوي والتهتم 

بالقدرات الذاتية للطلبة على 

 االنجاز 

ثانيا: التعليم 

 و التعلم 

تقوم  -02

المدرسة برصد 

وتقييم تقدم 

الطلبة بشكل 

 مستمر وفعال

 

معلمي المدرسة  لدى  02-0

اجراءات مناسبة في تقييم 

اداء الطلبة وتقدمهم 

 الدراسي

يتلقى الطلبة تغذية   02-8 

راجعة فعالة لمساعدتهم 

 .على تحسين عملهم

ترتيبات المدرسة   02-2

الختبار الطلبة شفافة 

 .ونزيهة، والنتائج دقيقة

يشجع  جميع 

المعلمون  الطلبة  

على مراجعة 

نتائجهم  بشكل 

ل ومستمر فاع

ويحافظ المعلمون  

على اجراء 

االختبارات بشكل 

شفاف ونزيه مما 

يؤدي الى الحصول 

يشجع معظم 

المعلمون  الطلبة  

على مراجعة 

نتائجهم  بشكل 

فاعل ومستمر 

ويحافظ  المعلمون 

على اجراء 

االختبارات بشكل 

جيد مما يؤدي الى 

الوصول الى نتائج 

يشجع بعض 

المعلمون الطلبة 

على مراجعة 

نتائجهم بشكل 

تقليدي  وال يوفر 

الشفافية 

والوضوح حول 

عملية اجراء 

االختبارات وتحليل 

 نتائج الطلبة 

اليشجع المعلمون الطلبة 

على مراجعة نتائجهم  كما 

انهم يفتقدون الى الشفافية 

والوضوح والنزاهة في 

 اختبارات الطلبة والمحافظة

 على نتائجهم 
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على نتائج دقيقة 

 وعالية 

 قبولة جيدة وم

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

   

تد .02

عم 

المدرسة 

التطور 

الشخصي 

للطلبة 

 بفاعلية

 

 

تكون قواعد   02-0

وإجراءات المدرسة 

الواضحة لمكافأة السلوك 

الجيد وتصحيح السلوك 

السيئ، وتشجيعها على 

احترام قيم ومعتقدات 

اآلخرين، فعالة في تعزيز 

والسلوك القيم اإليجابية 

 المسؤول من قبل الطلبة.

تعزز المدرسة بشكل   02-8

فعال السالم والتفاهم 

المتبادل، ومحبة الطبيعة، 

وحماية البيئة، والمشاركة 

 البناءة مع المجتمع.

توفر المدرسة    02-2

مجموعة جيدة من األنشطة 

اإلضافية، على سبيل المثال 

تمتلك المدرسة 

قواعد واجراءات 

واضحة لتعزيز 

السلوك الجيد 

وتقويم  السلوك 

السيئ وتشجيع 

الطلبة على احترام 

عتقدات قيم وم

االخرين والسالم 

والتفاهم المتبادل 

بشكل فاعل وتوفر 

المدرسة االنشطة 

االضافية الفنية 

والرياضية واالدبية 

والمسابقات 

وتشجيع الطلبة 

على احترام القيم 

تمتلك المدرسة 

قواعد واجراءات 

لتعزيز السلوك 

الجيد وتقويم 

الكثير من  السلوك 

تشجع السيئ و

الطلبة على احترام 

قيم ومعتقدات 

 االخرين

وتوفر المدرسة 

االنشطة االضافية 

لمعظم طالبها كما 

انها تطور بعض 

 المهارات الحياتية  

تمتلك المدرسة 

القليل من قواعد 

السلوك ولديها 

بعض االجراءات 

لتعزيز السلوك 

الجيد وتقويم 

السيئ وضعف 

تشجيع الطلبة 

على احترام قيم 

ات ومعتقد

االخرين،وهناك 

مشاركة  محدودة 

لالنشطة االضافية 

 ولطلبة محددين

تفتقر المدرسة لقواعد 

واجراءات تعديل السلوك 

واحترام قيم ومعتقدات 

االخرين وتهمل االنشطة 

االضافية الفنية والرياضية 

 للطلبة 
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الفنية والرياضة، ونجاح 

مشاركة تشجع الطلبة على ال

 فيها.

تطور المدرسة    02-2

المهارات الحياتية للطلبة 

على نحو فعال وتوفر 

التوجيه المهني الجيد لهم، 

بما يتناسب مع قدراتهم 

 ورغباتهم بشأن مستقبلهم.

وتطوير المهارات 

 الحياتية

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

 

تدعم   -02

وتؤكد  االمدرسة

حقوق االنسان 

 للطلبة

تُظهر المدرسة   02-0

الوعي بالمبادئ العالمية 

لحقوق اإلنسان، وتعمل 

بنشاط على تعزيز حقوق 

الفتيات والطلبة من  ذوي 

االحتياجات التعليمية 

الخاصة والطلبة الذين 

 لديهم مشاكل نفسية.

المدرسة  توفر  02-8

للطلبة  فرصا مناسبة 

للتعبير عن آرائهم الخاصة 

وتعزز بشكل فعال احترام 

 آراء اآلخرين.

تدعم المدرسة   02-2

حصول الجميع على التعليم  

وتتخذ خطوات فعالة لضمان 

حضور جميع الطلبة )بما 

توفر قيادة المدرسة 

فرصا تعليمية وبيئة 

جاذبه وأمنة لجميع 

الطلبة من ذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

والطلبة المتسربين 

 بما يضمن

استمرارهم بالدوام 

وعدم تسربهم 

لهم الفرص وتتيح 

للتعبير عن اراءهم 

ومعتقداتهم وبما 

يلبي المبادئ 

العالمية لحقوق 

 االنسان

توفر قيادة 

المدرسة بيئة 

تعليمية مناسبة 

وأمنة لمعظم 

الطلبة 

والمتسربين 

وذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

بما ينسجم مع 

المبادئ العالمية 

لحقوق االنسان 

وتمكنت من 

سبة تقليص ن

التسرب من 

 .المدرسة

توفر ادارة 

المدرسة البعض 

من متطلبات البيئة 

التعليمية المطلوبة 

وتساهم في 

التحاق القليل من 

الطلبة 

والمتسربين 

وتوفر القليل من 

مستلزمات تعليم 

الطلبة ذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

كما انها تراعي 

القليل من مبادئ 

 حقوق االنسان

ادارة المدرسة تفتقر الى 

توفير فرص تعليمية وبيئة 

جاذبة والتراعي المبادئ 

العالمية لحقوق االنسان 

وتهمل الطلبة ذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات التعليمية 

الخاصة ويكثر فيها اعداد 

 المتسربين
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في ذلك الفتيات والطلبة من 

االحتياجات االعاقة وذوي 

التعليمية الخاصة والطلبة 

من ذوي المشاكل النفسية( 

بانتظام، وعدم التسرب، 

واالستفادة من التعليم الذي 

 توفره .

 العالمية 

 توفر  -02

المدرسة  دعما 

مناسبا للطلبة من 

ذوي االعاقة وذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

 والموهوبين

توفر المدرسة الدعم   02-0 

المادي والمعنوي المناسب 

للطالب من ذوي االعاقة وذوي 

 االحتياجات التعليمية الخاصة.

 

 

تستوفي المدرسة   02-8

متطلبات القوانين المتعلقة 

وي االحتياجات بالطلبة من  ذ

 التعليمية الخاصة.

 

 

توفر المدرسة أنشطة    02-2

مختلفة  تتناسب  مع األهداف 

المختلفة للطلبة من  ذوي 

 التحصيل العالي.

توفر المدرسة 

الدعم المادي 

والمعنوي للطلبة 

من ذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

وتستوفي متطلبات 

القوانين المتعلقة 

بهم وتوفر مختلف 

االنشطة التي 

تتناسب مع االهداف 

المختلفة للطلبة 

الموهوبين وتحسين 

اداء ذوي التحصيل 

 المنخفض

توفر المدرسة 

الدعم المادي 

والمعنوي لذوي 

االعاقة وذوي  

االحتياجات 

ليمية الخاصة التع

وتميز الطلبة 

الموهوبين 

وتراعي ذوي 

التحصيل 

 المنخفض

وتنفذ الكثير من 

االنشطة الخاصة 

بالطلبة ذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

 التعليمية الخاصة 

تهتم المدرسة 

بذوي االعاقة 

وذوي  االحتياجات 

التعليمية  الخاصة 

وتوفر بعض الدعم 

المعنوي وال 

تراعي الفروق 

ة للطلبة الفردي

الموهوبين او 

ذوي التحصيل 

المنخفض وتنفذ 

القليل من االنشطة 

الخاصة بذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

 التعليمية الخاصة 

تهمل المدرسة الدعم المادي 

والمعنوي لذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات التعليمية  

الخاصة والتلبي متطلبات 

القوانين المتعلقة بهم وتفتقر 

طة التي تراعي الى االنش

الطلبة الموهوبين وال تحسن 

اداء الطلبة ذوي التحصيل 

 المنخفض
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توفر المدرسة برامج    02-2

تعليمية تكميلية فعالة للطلبة من  

 ذوي التحصيل المنخفض.

 

 

 

 

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

 

تعزز  -02    

المدرسة صحة 

الطلبة وسالمتهم 

ورفاههم النفسي 

 .بشكل فعال

المدرسة بيئة آمنة  توفر  02-0

للطلبة  من خالل اتخاذ 

االحتياطات المناسبة ضد الحريق 

والمخاطر البدنية األخرى، 

وضمان حماية الطلبة من 

اإلساءة، وضمان أن الطلبة على 

معرفة بالمخاطر ويعرفون  كيفية 

 الحفاظ على سالمتهم.

 

 

تعزز المدرسة صحة   02-8

الطلبة البدنية والعقلية بفعالية، 

لى سبيل المثال، من خالل ع

تتخذ المدرسة 

االجراءات المطلوبة 

لتوفير بيئة صحية 

وأمنة للطلبة 

وحمايتهم من 

المخاطر واالساءة 

وضمان صحتهم 

البدنية والنفسية 

بواسطة التغذية 

الصحية والتدريب 

الرياضي وتعزز 

الشراكة المجتمعية 

بشكل كبير وابراز 

دور المرشد 

تتخذ قيادة المدرسة معظم 

االجراءات لتوفير بيئة 

صحية وأمنه لحماية 

الطلبة من مخاطر االساءة 

وضمان صحتهم النفسية 

والبدنية وتوفر فرص 

الشراكة المجتمعية وتمنح 

المرشد التربوي دورا في 

 حل مشكالت الطلبة 

تقوم ادارة 

المدرسة ببعض 

االجراءات لتوفير 

بيئة صحية لحماية 

الطلبة من بعض 

المخاطر وترتبط 

ببعض الصالت في 

المجتمع المحلي 

وتمنح المرشد 

التربوي دورا 

محدودا  لمعالجة 

 مشاكل الطلبة 

تفتقر المدرسة الى 

بيئة صحية وامنة 

والتقوم باجراءات 

لحماية الطلبة من 

مخاطر االساءة 

ضمان صحتهم و

والتعزز الشراكة 

المجتمعية والتضمن 

تعلمهم ونجاحهم 

والوجود أو التمنح 

المرشد التربوي 

دورا في حل 

مشكالت  الطلبة 

لضمان استمرارهم 
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الحفاظ على صالت جيدة مع 

االمؤسسات المحلية، وتوفير 

غرفة طبية مناسبة وتعزيز األكل 

 الصحي في حانوت المدرسة.

 

يعمل المرشد التربوي    02-2

للمدرسة بشكل وثيق مع 

المعلمين ويوفر المشورة والدعم 

 لديهمالفعال للطلبة الذين 

صعوبات نفسية، وضمان 

 نجاحهم في المدرسة.

 

بوي في حل التر

مشكالت الطلبة 

لضمان تعلمهم 

واستمرارهم 

 بالدراسة 

 بالدوام 

رابعا: 

الشراكة مع 

 المجتمع

للمدرسة  – 81

شراكة جيدة مع 

المجتمع المحلي  

ومنظمات المجتمع 

 المدني

المدرسة بشكل  تتواصل  81-0

فعال مع المجتمع المحلي 

ومنظمات المجتمع المدني 

المحلية، وتشارك في األنشطة 

 معهم.

 

 

 

تؤمن المدرسة موارد    81-8

وخبرات إضافية من المجتمع 

المحلي ومنظمات المجتمع 

 تتواصل  المدرسة

بشكل فعال مع 

المجتمع المحلي و 

جميع منظمات 

المجتمع المدني 

المحلية وتتشارك 

في االنشطة معهم 

وتوفر موارد 

وخبرات اضافية 

منهم بما يعود 

بالنفع على تعلم 

 الطلبة ورفاههم

تتواصل المدرسة مع 

المجتمع المحلي بشكل 

جيد واغلب منظمات 

المجتمع المدني وتشارك 

وتوفر معهم في االنشطة 

موارد وخبرات اضافية 

 منهم

تتواصل المدرسة 

الى حد ما مع 

بعض منظمات 

المجتمع المدني 

والتشارك معهم  

في االنشطة وتوفر 

القليل من الموارد 

والخبرات االضافية 

 منهم

تهمل المدرسة 

التواصل مع منظمات 

المجتمع المدني 

والتشارك معهم في 

االنشطة والتوفر 

الموارد والخبرات 

 ضافية منهماال
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المدني، بما يعود بالنفع على تعلم 

 الطلبة ورفاههم.

 

 

 

رابعا: 

الشراكة مع 

 المجتمع

تتواصل   -80

وتتعاون المدرسة 

بشكل فاعل مع 

اولياء االمور  

وتشركهم في دعم 

وتعزيز تعلم أبنائهم 

 وإنجازهم

اولياء تزود المدرسة   80-0

بمعلومات مناسبة عن االمور 

اولياء تقدم أبنائهم، وتشارك 

بشكل فعال في ضمان االمور 

للمدرسة  حضور أطفالهم

 بانتظام، ودعم تعليم أبنائهم.

 

لدى المدرسة مجلس   80-8

أولياء األمور / مجلس اآلباء 

والمعلمين ناشط، وتتواصل 

بانتظام مع أولياء األمور من 

خالل ترتيب االجتماعات، 

وإرسال النشرات اإلخبارية، أو 

نشر المعلومات على موقعها 

 اإللكتروني.

 

ر تسعى المدرسة وتقد   80-2

آراء أولياء األمور حول القضايا 

ذات الصلة، وتنجح في تشجيعهم  

على المشاركة في األنشطة 

تتواصل وتتعاون 

المدرسة بشكل 

فاعل وناشط مع 

جميع اولياء االمور 

من خالل 

االجتماعات ووسائل 

التواصل االجتماعي 

واستطالعات الرأي 

وتزودهم 

الجيدة بالمعلومات 

عن تقدم ابنائهم 

والمشاركة الفاعلة 

في انتظامهم 

بالمدرسة وتشجع 

أولياء مجلس 

على األمور 

المشاركة باالنشطة 

المدرسية بشكل 

 فعال

تتواصل المدرسة مع 

معظم اولياء امور الطلبة 

من خالل االجتماعات 

ووسائل التواصل 

االجتماعي واستطالعات 

الرأي وتزودهم 

م بالمعلومات عن تقد

ابنائهم ودعم انتظامهم 

بالدوام وبيان مشاركة 

في أولياء األمور مجلس 

 االنشطة المدرسية 

تتواصل المدرسة 

مع بعض اولياء 

االمور بعقد 

اجتماعات روتينية 

غير مؤثرة وعدم 

ايصال المعلومات 

الكافية عن ابنائهم 

والمشاركة في 

االنشطة محدود 

 جدا

التتواصل المدرسة 

مع اولياء امور 

الطلبة والتحقق 

اجتماعات اولياء 

االمور وليست لدى 

اولياء االمور 

معلومات عن قدرات 

وانتظام ابنائهم 

بالدوام ومجلس 

غير  أولياء األمور

 فاعل
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 المدرسية.

 

خامسا: 

النتائج 

 والمخرجات 

للطلبة قيم   -88

اخالقية واجتماعية 

جيدة ويعرفون 

كيف يحافظون على 

 سالمتهم وصحتهم 

طيبون  الطلبة  88-0

ومتعاونون ويظهرون 

المسؤولية االجتماعية و يجيدون 

 التواصل االجتماعي.

 

يتصرف الطلبة بشكل   88-8

جيد وهادئ، ولديهم قيم أخالقية 

جيدة، ويظهرون التزامهم 

 بالسلوك الجيد.

 

يُظهر الطلبة الوعي    88-2

بالمخاطر ومعرفة بکيفية حماية 

 أنفسهم.

 

الطلبة العناية  يُظهر  88-2

بالحياة الصحية والنظافة 

 الشخصية والعامة.

 

يتمتع جميع الطلبة 

بالقيم االخالقية  

العالية وسلوكهم 

هادئا ومقبول بشكل 

كبير. والتعاون فيما 

بينهم والتواصل 

االجتماعي فاعل 

ولديهم المعرفة 

الكاملة في 

المحافظة  على 

صحتهم وسالمتهم 

من المخاطر من 

عهم السبل خالل اتبا

الصحيحة لذلك 

واالهتمام بنظافتهم 

 الشخصية. 

يتمتع اغلب الطلبة بالقيم 

االخالقية  والتواصل 

االجتماعي. يكون سلوك 

الطلبة مقبوال وهادئا. 

ويكون اهتمامهم جيدا في 

المحافظة على صحتهم 

والحفاظ على انفسهم من 

المخاطر من خالل 

 مراعاتهم  للتعليمات. 

بة يتمتع بعض الطل

بالقيم االخالقية 

واالجتماعية. 

ويتصرفهم بعضهم 

بصورة غير الئقة. 

وليس لديهم 

معرفة مناسبة عن 

الحفاظ على 

سالمتهم وصحتهم 

لقلة مراعاتهم 

 للتعليمات

لدى الطلبة  سلوكيات 

غير مرغوب بها 

وليس لديهم معرفة 

للمحافظة على 

 سالمتهم وصحتهم

خامسا: 

النتائج 

االداء   -82

االكاديمي للطلبة 

تبين نتائج االختبارات أن  82-0

الطلبة  ومن جميع القدرات 

تبين نتائج الطلبة 

للصفوف غير 

تبين نتائج معظم الطلبة 

للصفوف غير المنتهية 

تبين نتائج بعض 

الطلبة  للصفوف 

تدني نتائج الطلبة 

للصفوف غير المنتهية  



011 
 

حققوا تقدما جيدا مع مرور  جيد او تحسن والمخرجات 

 الوقت. 

 

عمل الطلبة ومشاركتهم   82-8

جيده جدا أو تظهر تحسنا مع 

 مرور الوقت.

 

معدل الرسوب في    82-2

 الصف منخفض أو أنه انخفض.

 

الطلبة  للصفوف يحقق    82-2

غير المنتهية نتائج أكاديمية 

جيدة تتماشى  مع ما يتوقع من 

 اعمارهم 

 

يحقق الطلبة مستوى جيد  82-2

من النتائج االكاديمية للصفوف 

المنتهية تتماشى مع مايتوقع من 

 اعمارهم 

المنتهية ان جميعهم 

على اختالف 

قدراتهم قد حققوا 

ج جيدة جدا نتائ

تناسب الفئة 

العمرية ويظهر 

التقدم في نتائجهم 

مع مرور الوقت 

وانخفاض نسب 

الرسوب في الصف 

الى اقل مستوى 

ونسبة النجاح  

ممتازة )اكثر من 

22 .)% 

وتبين نتائج  جميع 

الطلبة للصفوف 

المنتهية على 

اختالف قدراتهم  

انهم قد حققوا نتائج 

جيدة جدا ونوعية 

 لعمرية.تفوق الفئة ا

على اختالف قدراتهم 

انهم قد حققوا نتائج 

جيدة تتناسب مع الفئة 

العمرية مع وجود تقدم 

في نتائجهم بـمرور 

الوقت وانخفاض نسب 

الرسوب  ونسبة النجاح 

 21 - % 22 جيدة )

%). 

وتبين نتائج الطلبة 

 للصفوف المنتهية  على

اختالف قدراتهم انها قد 

حققت نتائج جيدة 

ونوعية تتناسب مع 

 الفئة العمرية لهم

غير المنتهية على 

اختالف قدراتهم 

انهم قد حققوا 

نتائج دون الوسط 

وان نتائج 

الناجحين 

التتماشى مع الفئة 

العمرية وزيادة 

عدد الراسبين 

ونسبة النجاح 

(21 %- 21)% 

وتبين نتائج الطلبة 

للصفوف المنتهية 

على اختالف 

قدراتهم انهم قد 

حققوا نتائج 

متوسطة تتناسب 

مع الفئة العمرية 

 لهم

الى اقل المستويات 

وارتفاع نسب الرسوب 

في الصف وعلى اختالف 

اعمارهم ونسبة النجاح 

 %(21اقل من )

بة وتبين نتائج الطل

للصفوف المنتهية  على 

اختالف قدراتهم انهم قد 

 حققوا  نتائج غير مقبولة 

الطلبة   -82 

واولياء االمور 

راضون عن التعليم 

الطلبة وأولياء  يعبر  82-0

أمورهم عن وجهات نظر إيجابية 

في االستبانات  وفي االجتماعات، 

اكثر الطلبة يعبر 

واولياء امورهم عن 

وجهات نظر ايجابية 

يعبر بعض الطلبة 

واولياء االمور عن 

وجهات نظرهم 

يعبر قلة من 

الطلبة واولياء 

امورهم عن 

يفتقر الطلبة واولياء 

امورهم لفرص التعبير 

عن وجهات نظرهم في 
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الذي تقدمه 

 المدرسة

ويشارك أولياء االمور بشكل جيد 

 في األنشطة المدرسية.

 

المدرسة لها سمعة    82-8

طيبة في المجتمع المحلي، 

 والطلب على القبول  فيها مرتفع.

 

 

 

معدل حضور الطلبة    82-2

 جيد، أو تحسن

 

 

 

في االستبانات 

واالجتماعات 

ومشاركة اولياء 

االمور بشكل فاعل 

في االنشطة 

المدرسية والطلب 

على القبول في 

المدرسة مرتفع 

لسمعتها في 

 المجتمع المحلي 

ومعدل الحضور 

 %22اكثر 

االيجابية في االستبانات 

واالجتماعات ومشاركة 

بعض اولياء االمور في 

االنشطة المدرسية 

والطلب على القبول في 

 المدرسة جيد 

ومعدل الحضور اكثر 

 % 21من  

وجهات نظرهم في 

االستبانات 

واالجتماعات 

ومشاركة ضعيفة 

من بعض اولياء 

االمور في 

االنشطة المدرسية 

والطلب على 

القبول في 

المدرسة ضعيف. 

معدل حضور 

الطلبة اكثر من 

22 % 

االستبانات واليحضروا 

او يشاركوا في االنشطة 

المدرسية والطلب على 

القبول في المدرسة 

معدوم ومعدل حضور 

 % 22اقل من  الطلبة 

يطور   -82 

الطلبة 

مهاراتهم 

الفكرية 

واالجتماعية  

والذكائية بشكل 

 جيد

يُظهر الطلبة مهارات  82-0

جيدة في التحقيق وحل 

 المشکالت واإلبداع.

 

زاد عدد الطلبة    82-8

المتميزين  وكان أداءهم جيدا  

يمتلك جميع الطلبة 

مهارات االبداع 

ومهارة حل 

المشكالت وارتفاع 

اعداد المخرجات 

التعليمية من 

 المتميزين 

يمتلك معظم الطلبة 

مهارات االبداع وحل 

المشكالت مع زيادة في 

 اعداد المتميزين 

يمتلك بعض 

الطلبة مهارات 

االبداع وحل 

المشكالت مع 

وجود بعض 

 المتميزين 

مهارات يفتقر الطلبة ل

االبداع وحل المشكالت 

وقلة اعداد الطلبة 

 المتميزين 
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 في المسابقات.

 

 

 

  والواصفات المؤشرات مع المعلمين معايير :8 الملحق

 معايير المعلمين

 المعـرفــــــة المجال 

 يعرف المعلم المواضيع التي يدرسها - 0 المعيار

 الدراسي دقيقة تكون شروحات وتوضيحات المعلم للموضوع  0-0 المؤشرات

 عالقة بالحياة اليومية للطالب  ايجعل المعلم من الموضوع الدراسي ذ 0-8

 يفهم المعلم كيفية الربط بين موضوع درسه والمواضيع االخرى  0-2

 يواكب المعلم اخر التطورات العلمية في مجال اختصاصه 0-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم معرفة ممتازة 

بالمادة الدراسية. يعرف 

المعلم كيفية شرح المواضيع 

بوضوح ، ويعرف كيفية 

توضيح جميع الجوانب ، مما 

يجعلها واضحة للطلبة. يكون 

ربط الموضوع بالمواضيع 

السابقة ممتازا  وكذلك 

الموضوعات األخرى والحياة 

اليومية للطلبة، بحيث تكون 

ضحة أهمية المحتوى وا

للجميع. يواكب المعلم آخر 

يظهر المعلم معرفة جيدة 

بالمادة الدراسية. يعرف 

المعلم كيفية شرح المواضيع 

بوضوح ، ويعرف كيفية 

توضيح جميع الجوانب . 

يكون ربط الموضوع 

اضيع السابقة جيدا  بالمو

وكذلك الموضوعات األخرى 

والحياة اليومية للطلبة. يتابع 

المعلم آخر التطورات في 

مادته الدراسية ويظهر 

مستوى جيًدا من الحماس 

يظهر المعلم معرفة مقبولة 

بالمادة الدراسية. يعرف 

المعلم كيفية شرح المواضيع 

ية بوضوح ، ويعرف كيف

توضيح اغلب الجوانب . 

يكون ربط الموضوع 

بالمواضيع السابقة جيدا  

وكذلك الموضوعات األخرى 

والحياة اليومية للطلبة. قد 

يكون المعلم مهتما بأخر 

التطورات في مادته الدراسية 

ويظهر مستوى جيًدا من 

يظهر المعلم بعض المعرفة 

الدراسية ، ولكن بالمادة 

هناك ثغرات كبيرة في 

معرفته. شرح المعلم 

وتوضيحاته فعالة بشكل 

جزئي فقط. نادراً ما يربط 

المعلم الموضوع 

بالموضوعات السابقة أو 

المواد األخرى أو حياة الطلبة 

اليومية. يُظهر المعلم وعيًا 

محدوًدا بآخر التطورات في 

الموضوع ويظهر حماسة 

يظهر المعلم معرفة محدودة 

جدا بالمادة الدراسية ، ولكن 

هناك ثغرات كبيرة في 

معرفته. شرح المعلم 

وتوضيحاته غير واضحة وال 

يربط الموضوع 

بالموضوعات السابقة أو 

المواد األخرى أو حياة الطلبة 

مية. المعلم غير مطلع اليو

بآخر التطورات في الموضوع 

ويظهر حماسة محدودة 

لمحتوى الدرس ان وجدت 
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التطورات في مادته ا 

لدراسية ويلهم الطلبة 

بحماسِه /حماسها بمحتوى 

 الدرس. 

يظهر المعلم معرفة ممتازة 

بالموارد ذات الصلة بتعليم 

المادة الدراسية )بما في ذلك 

، وعند الحاجة ، الكتاب 

المنهجي، ودليل المعلم 

وكتاب النشاط والمعدات 

الالزمة للتطبيق والموارد 

 العملي( وكيفية استخدامها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والعلوم والفيزياء والكيمياء 

، يظهر المعلم معرفة واالحياء

ممتازة باستراتيجية التعلم 

الخماسي ، وكيفية تقسيم 

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

وكيفية ربط األجزاء مًعا ، 

وكيفية استخدام الموارد ذات 

 لتطبيق العملي. الصلة ل

،  للغة اإلنجليزيةبالنسبة 

يظهر المعلم الفهم الممتاز 

للمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج.

 

لمحتوى الدرس. يظهر المعلم 

معرفة جيدة بالموارد ذات 

الصلة بتعليم المادة الدراسية 

)بما في ذلك ، وعند الحاجة ، 

هجي، ودليل الكتاب المن

المعلم وكتاب النشاط 

والمعدات والموارد الالزمة 

للتطبيق العملي( وكيفية 

 استخدامها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والعلوم والفيزياء والكيمياء 

، يظهر المعلم معرفة واالحياء

جيدة باستراتيجية التعلم 

الخماسي ، وكيفية تقسيم 

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

جزاء مًعا ، وكيفية ربط األ

وكيفية استخدام الموارد ذات 

 الصلة للتطبيق العملي. 

،  للغة اإلنجليزيةبالنسبة 

يظهر المعلم الفهم الجيد 

للمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج.

الحماس لمحتوى الدرس. 

يظهر المعلم معرفة مقبولة 

م بالموارد ذات الصلة بتعلي

المادة الدراسية )بما في ذلك 

، وعند الحاجة ، الكتاب 

المنهجي، ودليل المعلم 

وكتاب النشاط والمعدات 

والموارد الالزمة للتطبيق 

 العملي( وكيفية استخدامها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والعلوم والفيزياء والكيمياء 

، يظهر المعلم معرفة واالحياء

مقبولة باستراتيجية التعلم 

خماسي ، وكيفية تقسيم ال

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

وكيفية ربط األجزاء مًعا ، 

وكيفية استخدام الموارد ذات 

 الصلة للتطبيق العملي. 

،  للغة اإلنجليزيةبالنسبة 

يظهر المعلم فهما مقبوال 

للمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج.

 درس.محدودة لمحتوى ال

يظهر المعلم بعض المعرفة 

بالموارد ذات الصلة بتعليم 

المادة الدراسية )بما في ذلك 

، عند الحاجة ، الكتاب 

المنهجي، ودليل المعلم، 

وكتاب النشاط والمعدات 

والموارد الالزمة للتطبيق 

العملي( وكيفية استخدامها، 

ولكن هناك ثغرات كبيرة في 

 معرفتها.

ات الرياضيبالنسبة لمواد 

والفيزياء والكيمياء  والعلوم

، يظهر المعلم بعض  واالحياء

الوعي باستراتيجية التعلم 

الخماسي ، وكيفية تقسيم 

موضوع الدرس وفقًا لذلك ، 

وكيفية ربط األجزاء مًعا ، 

وكيفية استخدام الموارد ذات 

الصلة للتطبيق العملي ، 

ولكن معرفته محدودة. 

،  للغة اإلنجليزيةبالنسبة 

ر المعلم بعض الوعي يظه

بالمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج 

 أساسا.

يظهر المعلم بعض المعرفة 

بالموارد ذات الصلة بتعليم 

المادة الدراسية )بما في ذلك 

، عند الحاجة ، الكتاب 

المنهجي، ودليل المعلم، 

وكتاب النشاط والمعدات 

لتطبيق والموارد الالزمة ل

العملي( ويظهر فهما محدودا 

في كيفية استخدامها، ولكن 

هناك ثغرات كبيرة في 

 معرفتها.

الرياضيات بالنسبة لمواد 

والفيزياء والكيمياء  والعلوم

، يظهر المعلم بعض  واالحياء

الفهم إن وجد أصال 

باستراتيجية التعلم الخماسي، 

وكيفية تقسيم موضوع 

 الدرس وفقًا لذلك ، وكيفية

ربط األجزاء مًعا ، وكيفية 

استخدام الموارد ذات الصلة 

للتطبيق العملي ، ولكن 

للغة معرفته محدودة. بالنسبة 

، يظهر المعلم  اإلنجليزية

بعض الفهم إن وجد 

بالمنهجيات التفاعلية 

المستخدمة لتقديم محتوى 

 المنهاج 
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 المعـرفــــــة المجال

 متطلبات المنهج الدراسي للموضوع الذي يدرسهيعرف المعلم ويفهم -8 المعيار

 ُخطط المعلم تلبي متطلبات المنهج الدراسي المؤشرات

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم معرفة شاملة 

بكيفية وضع الخطة اليومية 

والفصلية والسنوية، وتوزع 

الخطة كافة  مفردات المنهاج 

. تغطي الخطة جميع  باتقان

الجوانب ، مع تقسيم 

الموضوعات بكفاءة ، وتدعم 

الجودة العالية في عمليتي 

 التعليم والتعلم.

الخطة اليومية شاملة من  

جميع النواحي ، وهي تتطابق 

بدقة مع الخطط السنوية 

والخطط الفصلية وتعكس 

بشكل كامل المنهاج الدراسي 

للمادة وأهداف موضوع 

ة في دليل الدرس المدرج

المعلم )إن وجد(. تتم تغطية 

موضوعات المنهاج بشكل 

شامل وإكمالها في الوقت 

المحدد ، مما يؤدي بالنتيجة 

إلى مستوى تعلم ممتاز 

 للطلبة.

 

 

يظهر المعلم معرفة جيدة 

بكيفية وضع الخطة اليومية 

والفصلية والسنوية، وتوزع 

الخطة كافة  مفردات المنهاج 

دة في وتدعم الجودة الجي

 عمليتي التعليم والتعلم. 

تتطابق الخطة اليومية مع 

الخطط السنوية والخطط 

الفصلية وتعكس المنهاج 

الدراسي للمادة وأهداف 

موضوع الدرس المدرجة في 

دليل المعلم )إن وجد(. تتم 

تغطية موضوعات المنهاج 

بشكل حسن وإكمالها في 

الوقت المحدد ، مما يؤدي 

علم بالنتيجة إلى مستوى ت

 جيد للطلبة.

 

يظهر المعلم معرفة مقبولة 

بكيفية وضع الخطة اليومية 

والفصلية والسنوية، وتوزع 

الخطة مفردات المنهاج 

بطريقة مرضية في معظم 

 المجاالت. 

 

تتطابق الخطة اليومية مع 

الخطط السنوية والفصلية  

وعلى نطاق واسع على 

الرغم من أنها ال تعكس 

هاج بالكامل  موضوعات المن

الدراسي للمادة وأهداف 

موضوع  الدرس المدرجة 

في دليل المعلم )إن وجد(. تتم 

تغطية موضوعات المنهج 

الدراسي ويتم إكمال نسبة 

جيدة من المنهاج  في الوقت 

 المحدد.

يظهر المعلم معرفة محدودة 

بكيفية تطوير الخطة اليومية 

 والفصلية والسنوية. 

 

في بعض األحيان ال تتطابق 

الخطة اليومية مع الخطط 

السنوية والفصلية  وتعكس 

المنهاج الدراسي للمادة 

وأهداف الموضوع المدرجة 

في دليل المعلم )إن وجد( إلى 

حد محدود فقط. تتم تغطية 

موضوعات المنهج الدراسي 

، ولكن يتم إكمالها في وقت 

 متأخر.

يظهر المعلم معرفة قليلة أو 

ومة بكيفية تطوير الخطة معد

 اليومية والفصلية والسنوية. 

 

ال تتطابق الخطة اليومية مع 

الخطط السنوية والفصلية وال 

تعكس المنهاج وأهداف 

الموضوع المدرجة في دليل 

المعلم )إن وجد(.  اليتم 

 تغطية موضوعات المنهج.
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 يعرف المعلم ويفهم كيفية عرض موضوع الدرس للطالب  -2 المعيار

 يعرف المعلم موضوع الدرس ورفده بأمثلة ذات عالقة بشكل يناسب اهتمام الطلبة 0-2 المؤشرات

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة كاملة 

ودقيقة بموضوع الدرس 

وكيفية تقديمه بطريقة فعالة 

وجذابة للطلبة. األمثلة ذات 

صلة عالية وجذابة. يضمن 

اهتمام الطلبة  بالكامل 

 ويحفزهم  للتعلم.

يعرف المعلم ويفهم بشكل 

شامل كيفية استخدام 

االساليب والتقنيات المتاحة 

التي تجعل الموضوع مثيًرا 

 هتمام الطلبة.ال

 

لدى المعلم معرفة بموضوع 

الدرس من جميع الجوانب 

ويعرف كيفية تقديمه بشكل 

فعال للطلبة. األمثلة المقدمة 

ذات صلة وجذابة والمعلم 

ناجح في ضمان اهتمام 

الطلبة. يعرف المعلم ويفهم 

كيفية استخدام االساليب 

والتقنيات المتاحة التي تجعل 

 الموضوع مثيًرا الهتمام

 الطلبة.

لدى المعلم معرفة بموضوع 

الدرس وكيفية تقديمه في 

معظم الجوانب. األمثلة غالبًا 

وليست دائما مناسبة . وغالبا 

ما يكسب اهتمام الطلبة. 

يعرف ويفهم  كيفية استخدام 

االساليب والتقنيات المتاحة 

التي تجعل الموضوع مثيًرا 

 الهتمام الطلبة.

لدى المعلم معرفة جزئية 

ضوع الدرس وكيفية بمو

تقديمه للطلبة. قد ال تكون 

األمثلة ذات صلة بالموضوع 

بالكامل. يظهر الطلبة اهتماًما 

محدوًدا بالموضوع. يظهر 

المعلم معرفة وفهما محدودا  

في كيفية استخدام االساليب 

والتقنيات المتاحة التي تجعل 

الموضوع مثيًرا الهتمام 

 الطلبة.

معرفة المعلم بمحتوى 

رس وكيفية تقديمه الد

محدودة للغاية. قد ال تتطابق 

األمثلة مع موضوع الدرس. 

المعلم ال يضمن اهتمام الطلبة 

بالموضوع. يظهر المعلم 

معرفة وفهم في كيفية 

استخدام االساليب والتقنيات 

المتاحة التي تجعل الموضوع 

مثيًرا الهتمام الطلبة بشكل 

 قليل او معدوم.

 

 ـةالمعـرفـــــ المجال

 يعرف المعلم ويفهم كيف َ يتعلم ويتطور  الطلبة   -2 المعيار

 يفهم المعلم بأن للطلبة أساليب مختلفة للتعلم  0-2 المؤشرات

 طرق المعلم مالئمة لمستوى اعمار الطلبة  2-8

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة شاملة 

بمختلف طرق تعلم وتطور 

الطلبة. يُظهر المعلم معرفة 

ممتازة بكيفية جعل طرق 

التعليم مناسبة لمختلف 

لدى المعلم معرفة جيدة 

ور الطلبة بأساليب تعلم وتط

المختلفة. يُظهر المعلم معرفة 

جيدة بكيفية جعل طرق 

التعليم مناسبة لمختلف 

لدى المعلم معرفة بأساليب 

تعلم وتطور الطلبة المختلفة 

في معظم الجوانب. يُظهر 

المعلم معرفة مقبولة بشكل 

عام لكيفية جعل طرق التعليم 

يمتلك المعلم بعض المعرفة 

بأساليب تعلم وتطور  الطلبة 

المختلفة، لكنها محدودة. 

طريقة التعليم تقليدية ويظهر 

المعلم معرفة محدودة بكيفية 

معرفة المعلم بمختلف أساليب 

تعلم الطلبة وتطورهم 

محدودة للغاية ويظهر المعلم 

معرفة قليلة أو معدومة 

بكيفية أخذ األعمار 
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األعمار واالحتياجات 

والقدرات النفسية لجميع 

الطلبة  وتنعكس بشكل 

إيجابي في فهم الطلبة 

 وتطوير أفكارهم.

 

 

األعمار واالحتياجات النفسية 

 وقدرات الطلبة. 

بة لمختلف األعمار مناس

واالحتياجات النفسية وقدرات 

 الطلبة. 

أخذ األعمار واالحتياجات 

النفسية والقدرات المختلفة 

 للطلبة بعين االعتبار.

واالحتياجات النفسية 

والقدرات المختلفة للطلبة 

بعين االعتبار عند تحديد 

 طرق التعليم  المستخدمة .

 الحديثة  يعرف المعلم ويفهم علم طرائق التدريس-2 المعيار

 

 يفهم المعلم بأن الطالب هوالمحور في عمليتي التعليم والتعلم  0-2 المؤشرات

يستتتخدم المعلتتم احتتدث طرائتتق التتتعلم مثتتل العمتتل الثنتتائي والعمتتل الجمتتاعي والنشتتاطات المحفتتزة               مثتتل االلعتتاب  2-8

 الخ-----والمسابقات وااللغاز 

 

   

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة ممتازة 

باستخدام طرائق التدريس 

الحديثة والتكنولوجيا ولديه 

معرفة ممتازة بالتعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

المنصات التعليمية 

االلكترونية المتاحة. ويفهم 

 تماًما مفهوم التعلم النشط ،

باستخدام منهجيات مثل 

العمل الجماعي واألنشطة 

التحفيزية مثل األلعاب 

والمسابقات واأللغاز 

وغيرها. يفهم تماًما أن 

لدى المعلم  معرفة جيدة 

باستخدام طرائق التدريس 

الحديثة والفعالة 

ولوجيا ولديه معرفة والتكن

جيدة جدا بالتعليم االلكتروني 

من خالل مختلف المنصات 

التعليمية االلكترونية المتاحة 

ويستخدمها في معظم تعليمه. 

ويفهم أن الطالب هو محور 

عمليتي التعليم والتعلم و 

ينعكس  ذلك في كثير من 

 األحيان في التطبيق العملي.

لدى المعلم غالبا وعيا 

رائق التدريس باستخدام ط

الحديثة والتكنولوجيا ولديه 

معرفة جيدة بالتعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

المنصات التعليمية 

االلكترونية المتاحة 

ويستخدمها إلى حد ما. 

ويفهم أن الطالب هو محور 

عمليتي التعليم والتعلم ، 

وينعكس ذلك  في بعض 

األحيان في الممارسة 

 العملية.

ة محدودة لدى المعلم معرف

بطرائق التدريس الحديثة 

والتكنولوجيا ولديه معرفة 

محدودة بالتعليم االلكتروني 

من خالل مختلف المنصات 

التعليمية االلكترونية المتاحة 

وال يستخدمها إال بشكل 

محدود. يدرك المعلم إلى حد 

ما أن الطالب هو محور 

عمليتي التعليم والتعلم ، 

ولكن ينعكس  ذلك في 

العملي  إلى مدى  التطبيق

 محدود فقط.

لدى المعلم معرفة قليلة أو 

معدومة بطرائق التدريس 

الحديثة والتكنولوجيا ولديه 

معرفة محدودة او معدومة  

بالتعليم االلكتروني من خالل 

مختلف المنصات التعليمية 

االلكترونية المتاحة ويطبق 

أساليب التدريس التقليدية 

بطريقة ال تجعل الطالب 

عمليتي التعليم  محور

 والتعلم.
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الطالب هو محور عمليتي 

التعليم والتعلم ، وينعكس ذلك 

 تماًما في التطبيق العملي.

 

 المعـرفــــــة المجال

 يعرف المعلم ويفهم اساليب التقييم واالختبار والتقويم -2 المعيار

  المؤشرات

يظهر المعلم وعياً وادراكاً بأن تقويم تقدم الطلبة يمكن اجرائه بشكل ايجابي وبصورة مستمرة من ختالل النشتاط اليتومي  2-0

 للطالب وليس فقط من خالل االختبارات)االمتحانات ( 

 االداء لدى الطلبةيكون المعلم على درايه بالوسائل المختلفة لالختبارات وكيفية االستفادة من النتائج لرفع مستوى  2-8

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

لدى المعلم معرفة و واطالع 

ممتاز بأساليب تقييم تقدم 

الطلبة، بما في ذلك التقييم 

اليومية. المستمر لألنشطة 

لدى المعلم معرفة كاملة 

بالوسائل المختلفة لالختبار 

وكيفية استخدامها بطريقة 

شفافة وعادلة واستخدام 

النتائج للتخطيط للتعليم في 

المستقبل ورفع أداء الطلبة. 

طرق التقييم المستخدمة من 

قبل المعلم تؤدي إلى تقييم 

مستمر وتحسين كبير في 

 أداء الطلبة. 

 

 

 

علم وعي جيد ومعرفة لدى الم

بأساليب تقييم تقدم الطلبة 

ويقيم باستمرار تقدمهم خالل 

األنشطة اليومية. لدى المعلم 

معرفة جيدة بالوسائل 

المختلفة لالختبار وكيفية 

استخدام النتائج للتخطيط 

للتعليم في المستقبل ورفع 

مستويات الطلبة بطريقة 

شفافة وعادلة. طرق التقييم 

بل المعلم المستخدمة من ق

تؤدي إلى التقييم المستمر 

 وتحسين أداء الطلبة.

لدى المعلم معرفة باالساليب 

المختلفة لتقييم تقدم الطلبة، 

وإلى حد ما يستخدم التقييم 

المستمر خالل األنشطة 

اليومية. لدى المعلم معرفة 

جزئية بالوسائل المختلفة 

لالختبار وكيفية استخدامها 

يل بطريقة قد تؤدي إلى تعد

التعليم في المستقبل ورفع 

 مستويات أداء الطلبة.

لدى المعلم معرفة ببعض 

اساليب تقييم تقدم الطلبة، 

ولكن يتبنى األساليب 

التقليدية في التطبيق العملي 

بشكل كبير  وتتضمن 

استخدام االختبارات. معرفة 

المعلم بالطرق المختلفة 

لالختبار محدودة. يظهر فهًما 

ستخدام محدوًدا لكيفية ا

النتائج لتعديل التعليم أو لرفع 

معنويات الطلبة ، أو لتحسين 

 أدائهم.

معرفة المعلم بأساليب تقييم 

تقدم الطلبة محدودة للغاية. 

يظهر فهًما بسيطًا لكيفية 

التركيز على النشاط اليومي 

للطلبة ويستخدم الطرق 

التقليدية الختبار الطلبة التي 

قد ال تكون شفافة وال يمكن 

ستخدامها لرفع معنوياتهم. ا

ال يوجد تقييم مستمر للطلبة 

وال يستخدم أساليب التقييم 

المستخدمة لتحسين التعليم 

 أو أداء الطلبة.
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 المهارات المجال

 يستطيع المعلم ان يشرح الموضوع بشكل واضح ويجعلة ممتعا للطالب  -0 المعيار

 يفهم الطلبة الموضوع ويبدون اهتماما به  0-0 المؤشرات

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مهارات متميزة 

في شرح الموضوع. إن 

شرح الموضوع واضح تماًما 

ويفهم جميع الطلبة تماًما 

موضوع الدرس ويستمتعون 

به ويظهرون الحماس 

ويشاركون بنشاط في 

 الدرس.

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في شرح الموضوع. يغطي 

الشرح جميع جوانب 

الموضوع بوضوح ويشارك 

معظم الطلبة ويظهرون فهما 

 كامال.

يظهر المعلم المهارات الكافية 

في شرح الموضوع. يشرح 

الموضوع بوضوح في معظم 

النواحي. يفهم معظم الطلبة 

ولكن قد ال يفهمون 

 الموضوع بدقة.

بعض المهارات  يظهر المعلم

في شرح الموضوع. أجزاء 

من الشرح واضحة ومفهومة 

من قبل الطلبة. بعض الطلبة 

 ال يفهمون األجزاء األخرى.

يظهر المعلم مهارات محدودة 

للغاية في شرح الموضوع. 

غالبًا ما يكون شرح المعلم 

غير واضح ويفهم عدد قليل 

 من الطلبة.

 يستطيع المعلم ان يضع خطة مناسبة النشطة التعلم  للطلبة  -8 المعيار

 خطط المعلم تكون مترابطة ومرنة وتمكن الطلبة من التعلم بشكل فعال    0-8 المؤشرات

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

ينفذ المعلم الخطة اليومية 

بطريقة فعالة للغاية. يحتوي 

الدرس على مقدمة وشرح 

وخاتمة، ينفذ المعلم خطة 

منهجيات التعلم النشط ، 

ويغطي جميع جوانب الدرس  

ويمكن الطلبة من التعلم 

الفعال كما هو وارد في 

ينفذ المعلم الخطة اليومية 

بطريقة جيدة. يحتوي الدرس 

على مقدمة وشرح وخاتمة، 

ينفذ المعلم خطة منهجيات 

ويغطي جميع  التعلم النشط ،

جوانب الدرس  ويمكن تعلم 

الطلبة بشكل جيد كما هو 

 وارد في الخطة.

ينفذ المعلم الخطة اليومية. 

يحتوي الدرس على مقدمة 

وشرح وخاتمة، ينفذ المعلم 

خطة منهجيات التعلم النشط  

مكن الواردة في الخطة وي

الطلبة من التعلم بشكل مقبول 

 لمعظم الطلبة. 

تتوافق تواريخ الخطة 

تنفيذ المعلم للدرس يعكس 

الخطة اليومية بشكل محدود 

تمكن تعلم عدد محدود من 

الطلبة وتتطابق  تواريخ 

الخطة اليومية الى حد ما مع 

 الخطط الفصلية والسنوية. 

الينفذ المعلم الدرس بموجب 

الخطة )او التوجد لديه خطة(  

وتعلم الطلبة محدود ولعدد 

  قليل منهم.
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 الخطة. تنفيذ الدرس 

تتوافق تواريخ الخطة 

اليومية للدرس مع الخطط 

نوية والفصلية ، ويتم الس

شرح اسباب التأخير) إن 

وجد(  جيًدا والتدابير المتخذة 

 للتغلب عليها بكفاءة

 

 

 

 

 

تتوافق تواريخ الخطة 

اليومية للدرس مع الخطط 

 السنوية والفصلية 

 

 

اليومية للدرس مع الخطط 

 السنوية والفصلية 

 

 

 

 المهارات المجال

 يستطيع المعلم ان يتواصل ويتفاعل بشكل فٌعال مع الطلبة -2 المعيار

 يستخدم المعلم اللغة السليمة والمناسبة العمار وقابليات الطلبة  0-2 المؤشرات

 يصغي المعلم للطلبة بشكل جيد ويشجعهم على المشاركة من خالل استخدام التعابير وااليماءات المشتركة2-8

 يتجاوب ويتفاعل الطلبة بصورة ايجابية مع المعلم     2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مهارات ممتازة 

في التواصل مع الطلبة. 

يتفاعل معهم بشكل فعال 

للغاية ، باستخدام مجموعة 

متنوعة من األساليب 

المناسبة. تتالئم لغته  بشكل 

جيد مع الطلبة ، كما أن 

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في التواصل مع الطلبة 

ويتفاعل  بشكل جيد معهم ، 

من خالل  مجموعة متنوعة 

من االساليب ، باستخدام لغة 

مناسبة وكذلك لغة جسد 

مناسبة. يستمع المعلم جيًدا 

يظهر المعلم مهارات مرضية 

في التواصل مع الطلبة. 

ويتفاعل معهم بطرق مختلفة 

وغالبا ما يكون ذلك فاعال . 

يستخدم المعلم لغة مناسبة ، 

لبة ويستمع إلى آراء الط

وأفكارهم ، وتشجعهم لغة 

يظهر المعلم بعض المهارات 

الالزمة للتواصل الفعال مع 

الطلبة ويحاول التفاعل معهم 

لكنه يقوم بذلك بشكل محدود. 

اللغة اللفظية والجسدية التي 

بة في يستخدمها المعلم مناس

الغالب ولكنها غير مناسبة 

يظهر المعلم القليل من 

المهارات الالزمة للتواصل 

. تفاعله مع الفعال مع الطلبة

الطلبة محدود للغاية وليس 

له أي تأثير يذكر على 

تعلمهم. غالبًا ما تكون اللغة 

التي يستخدمها المعلم غير 
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مهاراته في االستماع ولغة 

جسده فعالة جًدا في تشجيعهم 

على االستجابة. يستجيب 

، و الطلبة بشكل رائع 

يظهرون حماًسا ومستوى 

عال من المشاركة ، 

 ويحققون تعلما ممتاز.

 إلى آراء الطلبة وأفكارهم

ويشجعهم على التجاوب. 

يستجيب الطلبة  بشكل جيد 

ويشاركون بإيجابية في 

الدرس ويتعلمون بفعالية 

 ويحققون تعلما جيدا.

 

الجسد على االستجابة. 

يتجاوب معظم الطلبة جيًدا 

بشكل ايجابي ويتعلمون 

 بفاعلية.

في بعض األحيان. أحيانًا، ال 

يستمع المعلم جيًدا إلى آراء 

أو أفكار الطلبة ولكنه 

يتجاهلها أحيانًا. مشاركة 

الطلبة في الدرس محدودة 

والبعض منهم فقط يتجاوب 

 بشكل إيجابي.

مالئمة وال تشجع لغة جسده 

الطلبة على المشاركة في 

الدرس. ال يستمع المعلم جيًدا 

إلى آراء الطلبة أو أفكارهم. 

ال يتجاوب الطلبة بشكل 

الكثيرون إيجابي وال يشارك 

 في الدرس.

 يستطيع المعلم ان يحفز الطلبة على التعلم  -2 المعيار

 يشجع المعلم الطلبة على المثابرة بصوره جيدة  0-2 المؤشرات

 يوجه المعلم االسئلة المفتوحة للطالب والتي تقود الى المناقشة  2-8

 يوجه المعلم ويساعد الطلبة على اثارة روح التحدي في حل المشكالت  2-2

 يستخدم المعلم نشاطات ومصادر محفزه بما في ذلك النشاطات الالصفية 2-2

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مهارات ممتازة 

في تحفيز الطلبة. ويشكل 

لهم ، مصدر إلهام وتشجيع 

ويوفر التوجيه الممتاز 

ويتحداهم لحل المشاكل 

وتطوير مواهبهم ، باالعتماد 

على مشاركة المرشد 

التربوي )إن وجد(. يوجه 

المعلم األسئلة المفتوحة 

التحفيزية التي تمثل تحدي 

للطلبة على التفكير 

والمناقشة. األنشطة والموارد 

المستخدمة تحفيزية وتشمل 

العمل خارج الصف و 

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في تحفيز الطلبة. يشجعهم أو 

يرشدهم ويتحداهم ، معتمداً 

على مشاركة المرشد 

التربوي )إن وجد(. بعض 

األسئلة التي يستخدمها 

المعلم مفتوحة ، وهي تحفز 

الطلبة على المساهمة في 

المناقشة. األنشطة والموارد 

المستخدمة تحفيزية وتشمل 

الصف  العمل خارج

 والمدرسة.

يظهر المعلم معظم المهارات 

لتحفيز الطلبة. ويوفر 

التشجيع والتوجيه لهم بشكل 

مرضي. يسأل المعلم أسئلة 

واضحة ولكنها في الغالب من 

النوع التقليدي وال تشجع 

الطلبة دائًما على االسهام في 

المناقشة. يتم استخدام 

مجموعة متنوعة من 

األنشطة والتي تساعد على 

شر روح التحدي والمثابرة ن

، ولكن قد ال تتضمن أنشطة 

 خارج الصف والمدرسة.

يظهر المعلم بعض المهارات 

لتحفيز الطلبة. ويقدم بعض 

التشجيع والتوجيه. يسأل 

المعلم األسئلة ولكن في 

بعض األحيان ال تكون 

واضحة ودقيقة وال تلهم 

وتحفز الطلبة. هناك بعض 

التنوع في األنشطة 

ة ولكنها تحفز المستخدم

 الطلبة فقط إلى حد محدود.

يظهر المعلم القليل من 

المهارات لتحفيز الطلبةو. 

يقدم القليل من التشجيع أو ال 

يقدم أي تشجيع ، ونادراً ما 

يسأل سؤااًل قد يشجع 

المناقشات ، ويقدم القليل من 

التوجيه. نطاق األنشطة 

المستخدمة ضيق وال يحفز 

 الطلبة.
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 لمدرسة.ا

 

 اراتالمه المجال

 يستطيع المعلم أدارة الصف الدراسي بشكل فٌعال -2 المعيار

 ينشر المعلم قواعد السلوك الجيد داخل الصف 0-2 المؤشرات

 يكون المعلم نموذجاً جيدا ُ لالقتداء به من قبل الطلبة  2-8

 والغعاليات التنشيطية وذلك باستخدام الوسائل التعليمية يخلق المعلم بيئة ايجابية للتعلم داخل الصف  2-2

يدير المعلم المناقشات داخل الصف بنجاح ويعطتي الفترص المتستاوية لجميتع الطلبتة متن اجتل المشتاركة والتتعلم بشتكل  2-2 

 فٌعال 

 يستثمر المعلم الوقت استثماراً جيدا الكمال الفعاليات التي خطط لها بنجاح 2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مهارات ممتازة 

 في إدارة الصف ويعد  قدوة

ممتازة  للطلبة. قواعد 

السلوك واضحة ويتم تطبيقها 

بفعالية كبيرة. يظهر الطلبة 

مستوى عال من االنضباط 

الذاتي ويتصرفون بشكل جيد 

للغاية. إدارة الوقت في 

الدروس ممتازة ويتم إكمال 

األنشطة المخططة دائًما. 

يستفيد المعلم جيًدا من 

الصور والنشرات الصفية 

ئة نشطة األخرى لتوفير بي

وحيوية في الصف. يمنح  

المعلم للطلبة فرًصا متساوية  

دائما للمشاركة في الدروس 

 ويتجاوبون معها  .

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في إدارة الصف  ويعد قدوة 

جيدة للطلبة. يتم تطبيق 

قواعد السلوك بفعالية 

ويتصرف الطلبة بانضباط 

وبشكل جيد . إدارة الوقت في 

دروس جيدة ويتم اكمال ال

األنشطة المخططة. يستفيد 

المعلم من الصور والنشرات 

الصفية لتوفير بيئة داعمة 

للطلبة. يمنح المعلم الطلبة 

فرًصا متساوية للمشاركة في 

الدروس ويتجاوبون بشكل 

 جيد.

يظهر المعلم مهارات مرضية 

في إدارة الصف واغلب  

االحيان يتصرف كقدوة على 

الطلبة . يتم االقل لبعض 

تطبيق قواعد السلوك بشكل 

عام بشكل فعال على الرغم 

من أن بعض الطلبة وفي 

بعض األحيان قد يسيئون 

التصرف. إدارة الوقت في 

الدروس عادة ما تكون 

مرضية وعادة ما يتم االنتهاء 

من األنشطة المخططة. 

يستخدم المعلم بعض الصور 

والنشرات الصفية األخرى. 

لطلبة فرًصا يمنح المعلم ا

متساوية للمشاركة في 

الدروس ويتجاوب معظمهم 

يحاول المعلم إدارة الصف 

بشكل فعال ، وفرض قواعد 

سلوك واضحة والعمل كقدوة 

يحتذى به الطلبة اال ان  

مهاراته وفعاليته في القيام 

بذلك محدودة. إدارة الوقت 

في الدروس غير متناسقة ، 

طة لذا فإن األنشطة المخط

تكون مكتملة احيانا وليس 

دائًما. يستخدم المعلم بشكل 

محدود الصور والنشرات 

الصفية األخرى. يحاول 

المعلم منح الطلبة فرًصا 

متساوية للمشاركة في 

الدروس ، لكنه أحيانًا الينجح 

 بالقيام بذلك.

يظهر المعلم مهارات محدودة 

للغاية في إدارة الصف واليعد 

سلوك قدوة جيدة. قواعد ال

الجيد غير موجودة أو غير 

مطبقة بفعالية. ال يتم 

استخدام الوقت بشكل جيد 

خالل الدرس وبالتالي نادراً 

ما يتم االنتهاء من األنشطة 

المخططة. هناك عدد قليل من 

النشرات ، إن وجدت ، في ا 

لصف لتعزيز تعلم الطلبة. 

نادراً ما يستفيد الطلبة من 

فرص متساوية للمشاركة في 

 دروس.ال
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 بشكل جيد

 

 بشكل جيد.

 يستطيع المعلم ان يستخدم طرائق تدريس حديثة تمكن الطلبة من المشاركة وتطوير مهارات التعلم بشكل فعال -2 المعيار

 يطرح المعلم االسئلة ويستثمر الفعاليات الصفية التي تشجع االبداع والتفكير النقدي لدى الطلبة  0-2 المؤشرات

 الخ---مختلفة مثل العمل الثنائي والجماعي واالستكشافي  يستخدم المعلم وبنجاح  طرائق 2-8

 يستخدم المعلم التكنولوجيا الحديثة والوسائل التعليمية  بشكل فعال متظمنه ما هو متاح  2-2

 ينمي المعلم قابليات الطلبة على حل المشكالت والعمل باالعتماد على النفس لتحقيق التعلم الذاتي 2-2

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مهارات ممتازة 

في استخدام طرائق التدريس 

الحديثة. و يقوم وبشكل 

منتظم  )مرة واحدة على 

األقل يوميًا(  باالستخدام 

الناجح  والمثمر لعمل 

الثنائيات ، والمجموعات 

وغيرها من األساليب التي 

تشجع الطلبة على المشاركة 

والتفكير بأنفسهم بنشاط 

وتطوير القدرة على حل 

المشكالت. ويستخدم بشكل 

ممتاز وسائل التعلم الحديثة 

والوسائل التعليمية )إن 

وجدت( بما في ذلك التعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. يتمتع الطلبة بالعديد 

من الفرص ذات الصلة لحل 

يظهر المعلم مهارات جيدة 

في استخدام طرائق التدريس 

الحديثة. يقوم وبشكل منتظم  

)مرتين على األقل أسبوعيًا( 

باالستخدام الناجح والمثمر 

لعمل الثنائيات والمجموعات  

وغيرها من الطرق التي 

على التفكير تشجع الطلبة 

بأنفسهم وتطوير القدرة على 

حل المشكالت. يستخدم بشكل 

جيد وسائل التعلم الحديثة و 

الوسائل التعليمية )إن 

وجدت( بما في ذلك التعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. تتوفر للطلبة فرص 

لحل المشكالت والتفكير الناقد 

 ل.والعمل المستق

يظهر المعلم معظم المهارات 

التي ينطوي عليها استخدام 

طرائق التدريس الحديثة. 

ويستخدم  الثنائيات 

والمجموعات واألساليب 

األخرى التي تشجع الطلبة 

على التفكير بأنفسهم وتطوير 

القدرة على حل المشكالت. 

ويستخدم بشكل مرضي 

وسائل التعلم الحديثة و 

الوسائل التعليمية )إن 

جدت( بما في ذلك التعليم و

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. يتمتع الطلبة ببعض 

الفرص لحل المشكالت 

والتفكير النقدي والعمل 

 المستقل.

يظهر المعلم أحيانًا دلياًل على 

المهارات التي ينطوي عليها 

استخدام طرائق التدريس 

كل الحديثة ، ولكنه يعتمد بش

أساسي على األساليب 

التقليدية. يستفيد بشكل 

محدود من العمل الجماعي 

والثنائي ونادراً ما يستخدم 

وسائل التعلم الحديثة 

والوسائل التعليمية)إن 

وجدت( بما في ذلك التعليم 

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. لدى الطلبة فرص 

ت محدودة لحل المشكال

والتفكير الناقد والعمل 

 المستقل.

يظهر المعلم القليل أو ال 

يوجد دليل على المهارات 

التي ينطوي عليها استخدام 

طرائق التدريس الحديثة. 

ويستخدم طريقة سلبية 

تقليدية ال تشجع العمل 

الجماعي وتتجاهل استخدام 

وسائل التعلم الحديثة 

والوسائل التعليمية )إن 

التعليم  وجدت( بما في ذلك

االلكتروني من خالل مختلف 

منصات التعليم االلكترونية 

المتاحة. لدى الطلبة عدد قليل 

جًدا من الفرص ، إن وجدت ، 

لحل المشكالت أو التفكير 

 النقدي أو العمل المستقل.
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ر الناقد المشكالت والتفكي

 والعمل المستقل.

 

 

 المهارات المجال

 ودقة ويستخدم نتائج التقويم لتعزيز اداء الطلبة    يستطيع المعلم تقويم اداء الطلبة بكفاءه-2 المعيار

 يستخدم المعلم طرائق مختلفة الختبار وتقويم الطلبة  0-2 المؤشرات

 يقٌوم المعلم اداء الطلبة باستمرار ويستخدم النتائج للتخطيط المستقبلي  2-8

 يعطي المعلم الفرص للطالب لتقييم ذاتهم وتقييم اقرانهم  2-2

 معلم بصياغة االسئلة االمتحانية وفحصها بدقة وموضوعية يقوم ال 2-2

 يستخدم المعلم التغذية الراجعة لالرتقاء بمستوى اداء الطلبة 2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يقدم المعلم دليالً على 

المهارات الممتازة في تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

مجموعة من الطرق المناسبة 

لالختبار والتقييم. يتم تحديد 

االختبارات ووضع الدرجات 

عليها بعناية وموضوعية ، 

بطريقة شفافة وعادلة ، 

وتنتج معلومات يستخدمها 

المعلم لرفع مستوى التحصيل 

ة. يقيم أداء الدراسي للطلب

الطلبة بشكل مستمر ويستفيد 

المعلم من النتائج لتخطيط 

العمل في المستقبل. يتلقى 

الطلبة بانتظام تعليقات 

مفصلة وإيجابية على 

يقدم المعلم دليالً على 

المهارات الجيدة في تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

مجموعة من طرق االختبار 

والتقييم. يتم تحديد 

االختبارات ووضع الدرجات 

عليها بطريقة شفافة وعادلة 

، وتنتج معلومات تساعد 

المعلم على رفع مستوى 

سي للطلبة. التحصيل الدرا

يقيم أداء الطلبة بشكل 

مستمر ويستخدم المعلم 

النتائج للتخطيط للعمل في 

المستقبل. يتلقى الطلبة 

بانتظام تعليقات على نتائجهم 

، ويتم إطالع أولياء االمور 

م دلياًل على وجود يقدم المعل

مهارات مرضية في تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

االختبارات التقليدية ، والتي 

يتم تحديدها بشكل عام 

ووضع الدرجات عليها بشكل 

عادل وموضوعي ، ولكن 

يستخدم  أيًضا أساليب أخرى 

بما في ذلك التقييم المستمر 

ألداء الطلبة. يتلقى الطلبة 

ائجهم بانتظام تعليقات على نت

، اال ان المعلم يستخدم 

النتائج بشكل محدود لتخطيط 

العمل في المستقبل. يتم 

تزويد أولياء األمور 

بالمعلومات المناسبة حول 

يقدم المعلم بعض األدلة على 

اء الطلبة. مهارات تقييم أد

يستخدم بشكل أساسي 

االختبارات التقليدية ، لكن قد 

ال يتم دائًما تحديدها ووضع 

درجات عليها بطريقة شفافة 

وعادلة. يمكن للمعلم أيًضا 

استخدام طرق أخرى بما في 

ذلك التقييم المستمر ألداء 

الطلبة. يتلقى الطلبة بعض 

المالحظات على نتائجهم ، 

نتائج لكن المعلم يستخدم ال

بشكل محدود لتخطيط العمل 

في المستقبل ، والمعلومات 

المقدمة الولياء االمور 

محدودة. يوفر المعلم بعض 

يقدم المعلم أدلة قليلة أو 

معدومة على مهارات تقييم 

أداء الطلبة. يستخدم 

قط ، االختبارات التقليدية ف

وهذه اليتم تحديدها دائًما وال 

توضع الدرجات عليها بعناية 

وموضوعية. يتم استخدام 

النتائج بشكل ضئيل أو معدوم 

لتقديم مالحظات أو تقديم 

معلومات الولياء االمور أو 

لتخطيط العمل في المستقبل. 

ليس لدى الطلبة سوى القليل 

من الفرص لتقييم عملهم 

وعمل بعضهم البعض إن 

 دت.وج
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نتائجهم ، ويستجيبون لها 

بشكل جيد ، ويتم تزويد 

أولياء االمور بشكل ممتاز 

معلومات حول تقدم ابناءهم. 

يشجع الطلبة بشدة على 

نتائجهم وتقييم مراجعة 

عملهم وعمل بعضهم 

 البعض.

بشكل جيد على تقدم ابناءهم. 

يشجع الطلبة على مراجعة 

نتائجهم وتقييم عملهم وعمل 

 بعضهم البعض.

تقدم ابناءهم. يقدم المعلم 

بعض التشجيع للطلبة 

لمراجعة نتائجهم وتقييم 

عملهم وعمل بعضهم 

 البعض.

التشجيع للطلبة لمراجعة 

نتائجهم وتقييم عملهم وعمل 

 بعضهم البعض.

 يستطيع المعلم ان يمكن الطلبة من التعلم بشكل فعال اخذا ُ بعين االعتبار الفروق الفردية بينهم -2 المعيار

 ينوع المعلم الفعاليات واالسئلة لكي يمكن الطلبة من التعلم ويتأكد بانهم تعلموا بشكل فٌعال  0-2 المؤشرات

 اختالف مستوياتهميلبي المعلم احتياجات الطلبة التعليمية على  2-8

 يحرز الطلبة تقدماً جيداً 2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يقدم المعلم دلياًل على 

المهارات الممتازة في 

مراعاة الفروق الفردية 

للطلبة لضمان أن يتمكن 

جميعهم من التعلم. يأخذ 

المعلم في الحسبان بشكل 

فعال الفروق الفردية للطلبة 

نتيجة معرفته التفصيلية 

لظروفهم واحتياجاتهم 

وقدراتهم الفردية ، 

واالستفادة بشكل ممتاز من 

ت التي يقدمها المعلوما

المرشد التربوي )إن وجد( 

وأولياء األمور )إن أمكن( . 

يقوم المعلم بتنويع األنشطة 

يقدم المعلم دليالً على 

المهارات الجيدة في مراعاة 

الفروق الفردية للطلبة 

كنوا جميًعا من لضمان أن يتم

التعلم. يأخذ المعلم في 

االعتبار الفروق واالحتياجات 

الفردية للطلب ، باالعتماد 

على المعلومات من المرشد 

التربوي )إن وجد( وأولياء 

األمور )إن أمكن( ، وتنويع 

األنشطة واألسئلة بشكل فعال 

، بحيث يحرز جميع الطلبة 

تقدًما جيًد جدا ومن خالل 

يد جدا للتعليم االستخدام الج

اإللكتروني و تطبيقات 

يقدم المعلم دلياًل على وجود 

مهارات مرضية في مراعاة 

الفروق الفردية للطلبة 

لضمان أن يتمكنوا جميًعا من 

يستخدم المعلم بعض التعلم. 

المعلومات من المرشد 

التربوي )إن وجد( وأولياء 

األمور )إن أمكن( ويقوم 

بتنويع األنشطة واألسئلة 

لتلبية احتياجات معظم الطلبة 

، وبالتالي يحرز معظمهم 

تقدًما جيًدا. ومن خالل 

االستخدام  الجيد للتعليم 

االلكتروني وتطبيقات 

المنصات المختلفة المتاحة 

يقدم المعلم مايمكن ان يكون 

 دليال على مهاراته  في

مراعاة  الفروق الفردية لدى 

الطلبة  لضمان تمكنهم من 

التعلم. يستخدم المعلم 

معلومات محدودة من المرشد 

التربوي المدرسة )إن وجد( 

وأولياء األمور )إن أمكن( 

ويقوم بتنويع األنشطة 

واألسئلة لتلبية احتياجات 

الطلبة إلى حد محدود ، 

وبالتالي فإن بعض الطلبة 

يًدا في حين يحرزون تقدًما ج

أن البعض اآلخر ال يحققون 

تقدًما جيًدا . يتم االستخدام 

معلم القليل مما يمكن يقدم ال

ان يعد دليال إن وجد على 

مهارات مراعاة الفروق 

الفردية لدى الطلبة لضمان 

تمكنهم من التعلم. ال يستخدم 

المعلم سوى القليل أو ال 

يستخدم المعلومات من 

المرشد التربوي )إن وجد( 

وأولياء األمور )إن أمكن( 

ونادراً ما يكون قادراً على 

سئلة تغيير األنشطة واأل

لتلبية احتياجات الطلبة 

لتحفيزهم على الدراسة 

وتمكينهم من التعلم او تحقيق 

التقدم. يستخدم التعليم 
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واألسئلة لتلبية االحتياجات 

الفردية للطلبة  حتى يتمكنوا 

جميًعا من تطوير معارفهم 

ومهاراتهم وتحقيق تقدم جيد 

للغاية. وتحقيق تقدم جيد 

جيدا. ومن خالل االستخدام 

تعليم االلكتروني الممتاز لل

وتطبيقات المنصات المختلفة 

المتاحة ويطبق أطار الدمج 

التربوي للمراحل كافة 

ويكيف جميع الفعاليات 

التعليمية والصفية  وفق 

 قدرات الطلبة

 ويقدم تعليم ذو جودة للجميع

المنصات المختلفة المتاحة 

وتطبيق أطار الدمج التربوي 

 للمراحل كافة

ويكيف الفعاليات التعليمية 

 والصفية  بشكل محدود .

كل وتطبيق أطار الدمج بش

التربوي للمراحل كافة ولكن 

الفعاليات التعليمية والصفية 

 التكيف وفق حاجات الطلبة.

المحدود للتعليم االلكتروني 

وتطبيقات المنصات المختلفة 

المتاحة، أطار الدمج التربوي 

يطبق بشكل محدود للمراحل 

كافة ولكن الفعاليات التعليمية 

ال تأخذ بنظر االعتبار مديات 

 .وتنوع حاجات الطلبة

االلكتروني وتطبيقات 

المنصات المختلفة المتاحة 

ال  .بشكل قليل او معدوم

يطبق أطار الدمج التربوي 

والفعاليات التعليمية ال تعطي 

اي اعتبار لحاجات الطلبة 

 يهتم بقدرات وتنوعها وال

 .الطلبة

 القيم واالتجاهات المجال

 يلتزم المعلم باداء مهنة التعليم ويعزز تعلم الطلبة لتمكينهم من تحقيق مستوى عالي من االداء الجيد   -0 المعيار

 يبدي المعلم حماساً وحباً لمهنته  0-0 المؤشرات

 المعلم هو متعلم ايضاً بحيث يكون تواقاً للتجديد والتطور والبحث عن مصادر اضافية الثراء المنهج  0-8

 يؤمن المعلم بقدرات الطلبة من خالل دعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم لتحقيق النجاح 0-2

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بتعليم الطلبة. ويظهر  

شغفا بالمهنة وحماسة كبيرة 

للمواضيع التي يعلمها ، 

وغالبًا ما يبحث عن موارد 

إضافية تثري عملية التعليم 

والتعلم بما في ذلك االلتزام 

يظهر المعلم التزاًما جيًدا 

بتعليم الطلبة. و يظهر 

الحماس للمواد التي يعلمها 

بما في ذلك االلتزام بتقديم 

التعليم االلكتروني عبر 

المنصات االلكترونية 

المتاحة، وغالبًا ما يبحث عن 

يُظهر المعلم التزاًما مقبواًل 

بتعليم الطلبة . ويظهر  

الحماس للمواد التي يتم 

يعلمها ، ويبحث في بعض 

األحيان عن موارد إضافية 

بما في ذلك االلتزام بتقديم 

 التعليم االلكتروني عبر

يظهر المعلم بعض االلتزام 

بتعليم الطلبة. ومع ذلك ، 

يظهر  حماسا محدودا بالمواد 

التي يعلمها ، ويبحث بشكل 

محدود فقط عن موارد 

لتزام إضافية بما في ذلك اال

بتقديم التعليم االلكتروني عبر 

يظهر المعلم التزاًما بسيطًا أو 

معدوًما بتعليم الطلبة. ويفتقر 

إلى الحماس بالمواد التي 

يعلمها ، وال يبحث عن موارد 

إضافية بما في ذلك االلتزام 

يم االلكتروني عبر بتقديم التعل

المنصات االلكترونية المتاحة 
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بتقديم التعليم االلكتروني عبر 

المنصات االلكترونية 

بشدة المتاحة. يؤمن المعلم 

بقدرة جميع الطلبة على 

االنجاز ، ويدعمهم ويتحداهم 

 جميًعا لتحقيق النجاح.

 

 

إضافية. يؤمن المعلم  موارد

بقدرة جميع الطلبة على 

االنجاز ، ويدعمهم ويتحداهم 

 لتحقيق النجاح.

المنصات االلكترونية 

المتاحة. يؤمن المعلم بقدرة 

جميع الطلبة على االنجاز ، 

لكنه ال يدعمهم دائًما 

 ويتحداهم بفعالية.

المنصات االلكترونية المتاحة 

وقد يقلل من قدرة بعض 

 الطلبة على االنجاز.

وال يُظهر اإليمان بقدرة جميع 

الطلبة على االنجاز. ويقوم 

 بعمله دون أي حماس.

 يلتزم المعلم بترسيخ وغرس القيم الوطنية واالخالقية في نفوس الطلبة -8 المعيار

 يغرس المعلم القيم الوطنية في نفوس الطلبة 0-8 المؤشرات

 يكون المعلم نموذجاً لطالبة في الصدق والنزاهة  8-8

 ينمي المعلم حس تحمل المسؤلية عند الطلبة  8-2

 يساعد المعلم الطلبة على تنمية القيم االيجابية والخصال الحميدة 8-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يُظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بتطوير قيم الطلبة 

وفهمهم لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

يلتزم بشدة بالقيم الوطنية 

واألخالقية ويلتزم بغرسها 

عند الطلبة. يوفر المعلم قدوة 

ممتازة للطلبة ، وفي سلوكه 

، يقدم مثااًل على الصدق 

والنزاهة والموثوقية التي 

 للطلبة اتباعها.يمكن 

 

يُظهر المعلم التزاًما جيًدا 

بتطوير قيم الطلبة وفهمهم 

لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

يلتزم  بالقيم الوطنية 

واألخالقية ويلتزم بغرسها 

عند الطلبة. يوفر المعلم قدوة 

جيدة للطلبة ، وفي سلوكه ، 

يقدم مثااًل على الصدق 

والنزاهة التي يمكن للطلبة 

 تباعها.ا

يُظهر المعلم التزاًما مقبواًل 

بتطوير قيم الطلبة وفهمهم 

لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

يلتزم بشكل عام بالقيم 

الوطنية واألخالقية ويظهر 

بعض االلتزام بغرسها عند 

الطلبة. قد يقدم المعلم قدوة 

جيدة للطلبة في معظم 

النواحي ، على سبيل المثال 

شخصي بقيم في التزامه ال

 األمانة والنزاهة.

يُظهر المعلم بعض االلتزام 

بتطوير قيم الطلبة وفهمهم 

لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. 

ويسعى إلى االلتزام بالقيم 

الوطنية واألخالقية ويظهر 

التزاًما محدوًدا بغرسها عند 

الطلبة. قد يقدم المعلم قدوة 

جيدة للطلبة في بعض 

في  النواحي ولكن ليس

 مجاالت أخرى.

يظهر المعلم التزاًما ضئياًل أو 

معدوًما بتطوير قيم الطلبة أو 

فهمهم لحقوق اإلنسان 

ومسؤولياتهم الشخصية. وال 

يلتزم بالقيم الوطنية 

واألخالقية وال يهتم بغرسها 

عند الطلبة. قد ال يقدم المعلم 

 قدوة جيدة  للطلبة.

 

 القيم واالتجاهات المجال
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 يلتزم المعلم بعالقات ايجابية مع الطلبة وزمالئه في العمل واالسر والمجتمع -2 المعيار

 يتعامل المعلم مع الطلبة باحترام ويصغي اليهم جميعاً بشكل جيد  0-2 المؤشرات

 يساهم المعلم في تطوير المجتمع المدرسي  2-8

 يساهم المعلم وبشكل فٌعال في مجالس االباء والمعلمين  2-2

 لمعلم اولياء االمور على متابعة تعلم اوالدهم وتطورهم داخل وخارج المدرسة يحث ا 2-2

 يساهم المعلم في خلق اواصر مع الجهات التربوية من  خارج المدرسة   2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يظهر المعلم مستوى عاٍل من 

االلتزام بالعالقات اإليجابية 

مع الطلبة والزمالء واألسر 

والمجتمع. ييتعامل دائًما مع 

الطلبة والزمالء باحترام. 

يساهم المعلم بشكل ممتاز في 

تطوير المجتمع المدرسي وله 

روابط قوية مع أولياء األمور 

والهيئات األخرى خارج 

م بقوة المدرسة. يساهم المعل

في عمل مجلس أولياء 

األمور والمعلمين ويشجع 

أولياء األمور على دعم تعلم 

ابناءهم داخل المدرسة 

 وخارجها.

 

يظهر المعلم التزاما جيدا 

بالعالقات اإليجابية مع الطلبة 

والزمالء واألسر والمجتمع. 

يتعامل دائًما مع الطلبة 

والزمالء باحترام. يساهم 

تطوير المعلم بشكل جيد في 

المجتمع المدرسي وله روابط 

فعالة مع أولياء األمور 

والهيئات األخرى خارج 

المدرسة. يساهم المعلم 

بالكامل في عمل مجلس 

أولياء األمور والمعلمين 

ويشجع اولياء االمور على 

 دعم تعلم ابناءهم.

يظهر المعلم التزاًما مقبواًل 

بالعالقات اإليجابية مع الطلبة 

سر والمجتمع. والزمالء واأل

يظهر االحترام المطلوب 

للطلبة والزمالء. يساهم 

المعلم بشكل مرضي في 

تطوير المجتمع المدرسي وله 

روابط مع أولياء األمور أو 

الهيئات األخرى خارج 

المدرسة. يساهم المعلم في 

بعض نواحي عمل مجلس 

اوياء االمور  والمعلمين 

ويحاول تشجيع اآلباولياء 

تعلم  االمور على دعم

 ابناءهم.

يظهر المعلم بعض االلتزام 

بالعالقات اإليجابية مع الطلبة 

والزمالء واألسر والمجتمع. 

يظهر للطلبة والزمالء عادة 

االحترام المطلوب. يساهم 

المعلم في تطوير المجتمع 

المدرسي ولديه بعض 

الروابط مع أولياء األمور أو 

الهيئات األخرى خارج 

م المدرسة ، ولكنه يساه

بشكل محدود في عمل وجلس 

اولياء االمور والمعلمين أو 

لتشجيع اولياء االمور على 

 دعم تعلم ابناءهم.

يظهر المعلم التزاًما محدوًدا 

جًدا بالعالقات اإليجابية مع 

الطلبة والزمالء واألسر 

والمجتمع. ال يُظهر االحترام 

المطلوب للطلبة والزمالء ، 

والدور الذي يؤديه في 

مة في تطوير مجتمع المساه

المدرسة و / أو االرتباط مع 

أولياء األمور أو الهيئات 

األخرى خارج المدرسة 

 محدود للغاية.

 يلتزم المعلم بالمشاركة في االنشطة المدرسية -2 المعيار

 يشارك المعلم في االجتماعات المدرسية والتربوية  0-2 المؤشرات

 يشارك المعلم في االنشطة المدرسية2-8

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يُظهر المعلم التزاًما ضئياًل أو يُظهر المعلم بعض االلتزام يُظهر المعلم التزاًما مقبواًل يُظهر المعلم التزاًما جيًدا يظهر المعلم درجة عالية من 
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االلتزام بمشاركة نشطة 

للغاية ومؤثرة في األنشطة 

التعليمية للمدرسة ، ويساهم 

في االجتماعات التربوية 

 بحماس كبير وكفاءة.

 

بالمشاركة الفعالة في 

تلفة للمدرسة ، األنشطة المخ

ويحضر باستمرار ويساهم 

بشكل إيجابي في االجتماعات 

 التربوية.

بالمشاركة في األنشطة 

المدرسية واالجتماعات 

التربوية ، وفي بعض األحيان 

 يقوم بدور إيجابي فيها.

بالمشاركة في أنشطة 

عات المدرسة واالجتما

 التربوية.

ال يلتزم بالمشاركة في 

األنشطة المدرسية 

 واالجتماعات التربوية.

 

 

 القيم واالتجاهات المجال

 يلتزم المعلم بالتقييم الذاتي الداء وظيفته وتحسين اداءه من خالل التنمية المهنية -2 المعيار

 يقٌوم المعلم اداءه بصدق ونزاهة  0-2 المؤشرات

 يشارك المعلم بشكل فعال في الدورات التدريبية  2-8

 يطبق المعلم افكاراً وطرائق حديثة في التعليم والتعلم  2-2

 يستخدم المعلم نتائج التقييم لتحسين ادائه الوظيفي  2-2

 مالئه في العمليلتزم المعلم بتوجيهات المدير والمشرف ويتبادل الخبرة مع ز 2-2

 

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يُظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بالتقييم الذاتي 

الصادق والنزيه ويستخدم 

النتائج لتحسين أدائه. يشارك 

المعلم بقوة في جميع 

الدورات التدريبية التعليمية 

ويطبق بفعالية  المتاحة ،

األفكار واألساليب الجديدة 

لتحسين ممارساته كمعلم ، 

وتبادل هذه التجارب بحماس 

يُظهر المعلم التزاًما جيًدا 

بالتقييم الذاتي الصادق 

والنزيه ويستخدم النتائج 

ائه. يشارك بشكل لتحسين أد

جيد في الدورات التدريبية 

التعليمية المتاحة ، ويطبق 

أفكاًرا وطرقًا جديدة لتحسين 

ممارساته كمعلم ، وتبادل 

هذه الخبرات مع الزمالء عن 

طيب خاطر. يتقبل المعلم 

يُظهر المعلم التزاًما مرضيًا 

ذاتي الصادق بالتقييم ال

والنزيه الذي يستخدم النتائج 

لتحسين أدائه. يشارك  في 

أنشطة التدريب والتطوير ، 

ويطبق أفكاًرا جديدة لتحسين  

ممارساته كمعلم ، ويشارك 

عادةً هذه الخبرات مع 

الزمالء. يُظهر المعلم االلتزام 

باتباع إرشادات مدير 

دوًدا يُظهر المعلم التزاًما مح

بالتقييم الذاتي الصادق 

والنزيه واستخدام نتائج 

التقييم الذاتي والتطوير 

المهني لتحسين أدائه. يشارك 

في بعض األحيان في أنشطة 

التدريب والتطوير وأحيانًا 

يشارك هذه الخبرات مع 

زمالئه. يستجيب لنصيحة 

مدير المدرسة والمشرفين 

ا ال يُظهر المعلم التزامً 

واضًحا بالتقييم الذاتي 

الصادق والنزيه ، وال يوظف 

نتائج التقييم الذاتي والتطوير 

المهني لتحسين أدائه. ال يهتم 

بتوجيهات مدير المدرسة 

والمشرف وال يتقاسم 

 الخبرات المهنية مع الزمالء.
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مع الزمالء. يتقبل المعلم 

النصيحة من مدير المدرسة 

والمشرفين ويطبقها بفعالية 

 وحماس.

مشورة مدير المدرسة 

والمشرفين ويطبقها بشكل 

 فعال.

 إلى حد محدود. المدرسة والمشرفين.

 تعلم نفسية أو بدنية  أفضل ما لديهم من قدرات.. يلتزم المعلم بضمان امكانية  تحقيق الطلبة  الذين يعانون من صعوبات 2 المعيار

 بالل طية لکدلماأو النفسية أو التعليمية ت اباوعي بالصعولم المعلر اهظيُ 0-2 المؤشرات

 يقوم المعلم  بإجراء تعديالت مناسبة على خطة الدرس والموارد وأنشطة التعلم لهؤالء الطلبة 2-8

 يوضح المعلم الوعي بالتقدم الذي أحرزه هؤالء الطلبة، وإذا كان تقدمهم محدوًدا ، فلديه أفكار حول كيفية تحسينه. 2-2

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى  2المستوى 

يُظهر المعلم درجة عالية من 

االلتزام بالوعي بالصعوبات 

النفسية والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة. ويعطي  أولوية 

عالية لتعديل الخطط والموارد 

واألنشطة لهم، وتقييم 

تقدمهم ، ويعمل بجد وكفاءة 

للقيام بذلك.  يطبق األفكار 

 اإلبداعية في إيجاد بدائل

وحلول مناسبة لهم. ويظهر 

مستوى عال من االلتزام 

بإشراك جميع الطلبة في 

التعلم من خالل استخدام 

منصات التعلم االلكترونية 

وتطبيق إطار الدمج ولكافة 

 المراحل. 

يُظهر المعلم التزاًما جيًدا جدا 

بالوعي بالصعوبات النفسية 

والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

الطلبة. يعطي  األولوية بعض 

لتكييف الخطط والموارد 

واألنشطة لهم ، وتقييم 

تقدمهم وإيجاد بدائل وحلول 

مناسبة لهم.  ويظهر مستوى 

جيد من االلتزام بإشراك 

الطلبة في التعلم من خالل 

استخدام منصات التعلم 

االلكترونية وتطبيق إطار 

 الدمج في جميع الصفوف.

قبواًل يُظهر المعلم التزاًما م

بالوعي بالصعوبات النفسية 

والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة. يحاول غالبًا 

تعديل الخطط والموارد 

واألنشطة لهم ، وتقييم 

تقدمهم وعند الضرورة إيجاد 

بدائل وحلول مناسبة لهم.  

ويظهر مستوى مقبول من 

االلتزام بإشراك الطلبة في 

استخدام التعلم من خالل 

منصات التعلم االلكترونية 

وتطبيق إطار الدمج ولكافة 

 المراحل.

يُظهر المعلم بعض االلتزام 

بالوعي بالصعوبات النفسية 

والجسدية والتعليمية 

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة. قد يحاول  في 

بعض األحيان تعديل خطط 

التعليم والتعلم والموارد 

واألنشطة الخاصة بهم، 

قييم تقدمهم ، ولكن قد ال وت

يعطي األولوية إليجاد بدائل 

وحلول لهم. ويظهر مستوى 

محدود من االلتزام بإشراك 

الطلبة في التعلم من خالل 

استخدام منصات التعلم 

االلكترونية وتطبيق إطار 

 الدمج ولكافة المراحل.

يُظهر المعلم التزاًما قليال اأو 

معدوًما بالوعي بالصعوبات 

والجسدية والتعليمية  النفسية

واالقتصادية التي تواجه 

بعض الطلبة ، ويبذل القليل 

من الجهد إلجراء التعديالت 

المناسبة على خطط وموارد 

وأنشطة التعليم والتعلم لهم. 

ال يعطي أولوية لتقييم التقدم 

الذي أحرزه هؤالء الطلبة وال 

يفكر في إيجاد بدائل وحلول 

 لهم.  ويظهر مستوى قليل او

معدوم  من االلتزام بإشراك 

الطلبة في التعلم من خالل 

استخدام منصات التعلم 

االلكترونية وتطبيق إطار 

 الدمج ولكافة المراحل.
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  والواصفات المؤشرات مع المدرسة مدير معايير :2 الملحق

 

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار المجال

.يعرف المدير 0 المعرفة

ويفهم الفلسفة 

والسياسات 

واالهداف 

 التربوية 

ينفذ المدير  0-0

السياسات 

واالهداف 

التربوية وفق 

فلسفة الدولة 

 التربوية

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

تفصيلية وفهًما 

ممتاًزا للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

ويقوم  التربوية ،

بتنفيذ جميع 

السياسات 

واألهداف 

التربوية بطريقة 

تتوافق مع فلسفة 

الدولة التربوية 

ويُظهر فهماً 

 ممتاًزا لها.

يُظهر مدير 

المدرسة فهًما 

جيًدا للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

التربوية ، ويقوم 

بتنفيذ جميع 

السياسات 

واألهداف 

التربوية وفقًا 

لفلسفة الدولة 

 التربوية.

 

 

يُظهر مدير 

المدرسة فهماً 

جيًدا بشكل عام 

للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

التربوية ، رغم 

وجود بعض 

الفجوات في 

معرفته. يتم تنفيذ 

معظم السياسات 

واألهداف 

التربوية ، على 

نطاق واسع وفقا 

للفلسفة التربوية 

 للدولة.

 

يُظهر مدير 

المدرسة فهما 

محدودا للفلسفة 

والسياسات 

ف واألهدا

التربوية ، مع 

وجود فجوات 

كبيرة في معرفته. 

ينفذ بعض 

السياسات 

التربوية ، ولكن 

قد يكون  ذلك 

غير متوافقا مع 

الفلسفة التربوية 

 للدولة.

 

يظهر مدير 

المدرسة فهماً 

قليالً أو معدوماً 

للفلسفة 

والسياسات 

واألهداف 

التربوية و / أو ال 

ينفذ السياسات 

التربوية 

وفلسفة واألهداف 

 الدولة التربوية.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

. يعرف المدير 8 

طرائق ويفهم 

 التدريس الحديثة

يميز المدير  8-0

وبشكل دقيق 

المعلمين الذين 

يستخدمون 

طرائق التدريس 

 الحديثة 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

وفهم ممتازين 

لطرائق التدريس 

الحديثة والتعلم 

عن بعد. يمكنه 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

جيدة وفهم 

لطرائق التدريس 

الحديثة. والتعلم 

عن بعد ويكون 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

وفهما بطرائق 

التدريس الحديثة 

والتعلم عن بعد 

 بشكل كاف في

هر مدير يُظ

المدرسة امتالك 

القليل من 

المعرفة والفهم 

لطرائق التدريس 

الحديثة. والتعلم 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المعرفة وفهم 

طرائق التدريس  

الحديثة. والتعلم 

عن بعد وهو  
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يقدم المدير  8-8

طرائق التدريس 

الحديثة الى 

 الكادر التعليمي

دائًما أن يحدد 

بدقة المعلمين 

الذين يستخدمون 

طرائق التدريس 

 الحديثة  ولديه

المعرفة الالزمة 

لتقديم هذه 

الطرائق  بقناعة 

وبالعديد من 

االمثلة 

التوضيحية إلى 

الهيئة التعليمية. 

ويوجد تحديث 

مستمر لمعرفة 

مدير المدرسة 

بطرائق التدريس 

 الحديثة.

 

قادرا على تحديد 

لمعلمين الذين ا

يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة بدقة ، 

ويمكنه تقديم مثل 

هذه الطرائق إلى 

الهيئة التعليمية 

بدقة. يوجد 

تحديث لمعرفة 

مدير المدرسة 

بطرائق التدريس 

الحديثة من وقت 

 آلخر .

معظم النواحي. 

في الغالب، يكون 

قادرا على تحديد 

المعلمين الذين 

يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة في بدقة ، 

ويعرف بما فيه 

الكفاية  عن 

طرائق التدريس 

الحديثة ليقدمها 

إلى أعضاء 

الهيئة التعليمية ، 

ولكن هناك بعض 

الثغرات الطفيفة 

في المعرفة ، 

والتكون دائما 

 محدثة  

عن بعد ولديه  

صورة عامة ، 

ولكنها ليست 

مفصلة أو دقيقة 

عن المعلمين 

الذين يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة. قد ال 

تكون معرفة مدير 

المدرسة وفهمه 

لطرائق التدريس 

الحديثة  محدثة 

كافية  وهي غير

لتمكينه من 

تقديمها بثقة إلى 

 الهيئة التعليمية.

غير قادر على 

تحديد بدقة 

المعلمين الذين 

يستخدمون 

طرائق التدريس 

الحديثة ، ويفتقر 

إلى المعرفة 

لتقديمها الى 

أعضاء الهيئة 

 مية.التعلي

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يعرف المدير  

المتطلبات ويفهم 

القانونية ذات 

الصلة والمتعلقة 

 بعمل المدرسة

يعرف  2-0

المدير ويفهم 

القواعد واالنظمة 

الخاصة 

بالمدرسة 

والتعليمات 

الوزارية ويضمن 

تنفيذها داخل 

 المدرسة 

يلتزم  2-8

يتمتع مدير 

المدرسة بمعرفة 

وفهم واثق 

وشامل 

للتشريعات 

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

بالمدارس. مما 

يتيح له مراقبة 

التزام المعلمين 

يتمتع مدير 

المدرسة بمعرفة 

دقيقة بالتشريعات 

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

بالمدارس ، مما 

يتيح له مراقبة 

التزام المعلمين 

بواجباتهم 

 المطلوبة بفعالية.

يتمتع مدير 

المدرسة بمعرفة 

وفهم مقبولَين 

 بالتشريعات

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

بالمدارس، مع 

وجود بعض 

الفجوات. لديه 

معظم المعرفة 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

وفهم محدودين 

للغاية بالتشريعات 

والتعليمات 

الوزارية المتعلقة 

 بالمدارس.

لديه  المعرفة 

الالزمة لمراقبة 

التزام المعلمين 

ال يعرف مدير 

المدرسة أو يفهم 

التشريعات 

والتعليمات 

وزارية المتعلقة ال

بالمدارس. 

ويفتقر إلى 

المعرفة الالزمة 

لمراقبة التزام 

المعلمين 
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بأداء المعلمون 

واجباتهم 

الوظيفية بشكل 

 صحيح

بواجباتهم 

المطلوبة بشكل 

 فعال للغاية.

 

يحافظ مدير 

 المدرسة  على

تحديث معرفته 

بالتشريعات  

والتعليمات بشكل 

 مستمر.

 

معرفة مدير 

المدرسة باللوائح 

والتعليمات 

الحالية جيدة 

بشكل ومحدثة 

 عام.

لمراقبة التزام 

المعلمين 

بواجباتهم 

المطلوبة. لديه 

معرفة بمعظم 

اللوائح 

والتعليمات 

الحالية ولكنها قد 

ال تكون محّدثة 

 .املبالك

بواجباتهم 

المطلوبة إلى حد 

محدود ، ولكنها 

ليست دائًما 

 محدثة 

بواجباتهم 

المطلوبة ، 

والكثير من 

 معرفته قديمة.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يعرف المدير  

طرائق ويفهم 

قيادة وادارة 

 المدرسة 

يعرف  2-0

المدير ويستخدم 

طرائق مختلفة 

لقيادة وادارة 

المدرسة ومتابعة    

 وتقييم عملها

يستخدم  2-8

المدير صالحياته 

بحكمة خدمة 

 للطلبة وتعلمهم

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

شاملة وفهما 

بالطرائق 

المختلفة لقيادة 

وإدارة المدرسة 

بضمنها االدارة 

االلكترونية ، 

 ويستخدم أساليب

مختلفة بكفاءة 

 وفعالية كبيرة.

 

يستخدم مدير 

المدرسة 

الصالحيات 

الممنوحة له 

بحكمة كبيرة 

ونجاح لخدمة 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

بالطرائق  

المختلفة لقيادة 

المدرسة وإدارتها 

بضمنها االدارة 

االلكترونية ، 

وهو ناجح في 

استخدام األساليب 

المختلفة. يستخدم 

مدير المدرسة 

الصالحيات 

الممنوحة له 

بحكمة وبنجاح 

لخدمة الطلبة 

 وتعليمهم.

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

إلى حد كبير 

الطرائق المختلفة 

لقيادة المدرسة 

وإدارتها بضمنها 

االدارة 

االلكترونية ، 

وغالبًا وليس 

دائما ما  ينجح 

في استخدامها. 

مدير المدرسة 

عادةً حكيم وناجح 

تخدام في اس

صالحياته لخدمة 

الطلبة وتعليمهم. 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

لدى مدير 

المدرسة بعض 

المعرفة بالطرائق 

المختلفة لقيادة 

المدرسة وإدارتها 

بضمنها االدارة 

االلكترونية 

ل تنفيذها ويحاو

ولكن ال ينجح 

دائًما في القيام 

بذلك. يعرف مدير 

المدرسة 

صالحياته  

ويحاول 

استخدامها لخدمة 

الطلبة وتعليمهم ، 

لكن استخدامه لها 

غالباً ما يكون 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

قليلة أو معدومة 

بالطرائق 

المختلفة إلدارة 

المدرسة وإدارتها 

بضمنها االدارة 

االلكترونية. ال 

يعرف مدير 

المدرسة أو ال 

يستخدم 

صالحياته أو 

يستخدمها بشكل 

قليل أو غير مفيد 

لخدمة الطلبة أو 

تعليمهم ، أو 

يستخدم 

صالحياته بشكل 
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الطلبة وتعليمهم. 

مدير المدرسة 

على دراية كبيرة 

بكيفية تخطيط 

وتوظيف وإدارة 

الموارد المالية 

والمادية 

والبشرية 

للمدرسة بأعلى 

كفاءة وفعالية 

 ممكنة.

جيدة بكيفية 

توظيف تخطيط و

وإدارة الموارد 

المالية والمادية 

والبشرية 

للمدرسة بكفاءة 

 وفعالية.

 

 

مقبولة بكيفية 

تخطيط وتوظيف 

وإدارة الموارد 

المالية والمادية 

والبشرية 

للمدرسة بكفاءة 

 وفعالية.

غير ناجح أو غير 

حكيم. معرفة 

مدير المدرسة 

بكيفية تخطيط 

وتوظيف وإدارة 

الموارد المالية 

والمادية 

والبشرية 

 للمدرسة

 محدودة.

دى غير حكيم. ل

مدير المدرسة 

معرفة قليلة أو 

معدومة بكيفية 

تخطيط وتوظيف 

وإدارة الموارد 

المالية والمادية 

والبشرية 

 للمدرسة.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يعرف المدير  

الظروف ويفهم 

االجتماعية 

والبيئية التي 

يعيش فيها 

 الطلبة

يعرف  2-0

المدير البيئة 

االجتماعية التي 

 تقع فيها المدرسة 

يعرف  2-8

المدير الظروف 

 العامة للطلبة 

يعرف مدير  2-2

المدرسة  الطلبة 

الذين  لديهم 

صعوبات تعلم 

نفسية وحركية 

والتي يمكن ان 

 تحد من تقدمهم  

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

شاملة وفهًما 

للسياق 

االجتماعي 

للمدرسة والبيئي 

والوضع العائلي 

للطلبة. يدرك 

مدير المدرسة 

تماًما االحتياجات 

الفردية للطلبة ، 

ولديه فهم ممتاز 

للصعوبات 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات التعلم 

لديهم، بناءا على 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

جيدة وفهًما 

للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

للطلبة. يُظهر 

مدير المدرسة 

الوعي 

باالحتياجات 

الفردية للطلبة ، 

ولديه فهم جيد 

للصعوبات 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات التعلم 

يُظهر مدير 

المدرسة معرفة 

وفهًما للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

للطلبة. يُظهر 

مدير المدرسة 

بعض الوعي 

باالحتياجات 

الفردية للطلبة ، 

 ويولي اهتماًما

ولكن ليس بالقدر 

الكافي للطلبة 

الذين يعانون من 

صعوبات حركية 

أو نفسية أو 

يُظهر مدير 

المدرسة بعض 

الفهم للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

للطلبة ، لكنه ال 

يُظهر سوى وعي 

محدود  

باالحتياجات 

الفردية للطلبة 

وال يولي سوى 

القليل من 

االهتمام بالطلبة  

الذين يعانون من 

صعوبات حركية 

أو نفسية أو 

لدى مدير 

المدرسة معرفة 

أو فهم قليلين/ او 

التوجد لديه 

معرفة او فهم  

للسياق 

االجتماعي 

والبيئي للمدرسة 

والوضع العائلي 

 للطلبة. 

ال يُظهر مدير 

المدرسة سوى 

القليل من الوعي 

/ او اليوجد لديه 

وعيا باالحتياجات 

الفردية للطلبة 

وال يهتم كثيًرا أو 
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تواصله المتكرر 

مع الطلبة 

وعوائلهم ومن 

خالل الدراسة 

الشاملة للغاية 

للبطاقات 

المدرسية 

ت المرشد وسجال

التربوي )إن 

 وجد(.

لديهم، بناءا على 

واصله مع ت

الطلبة وعوائلهم 

، والدراسة 

المتأنية للبطاقات 

المدرسية و 

سجالت المرشد 

التربوي )إن 

 وجد(.

غيرها من 

صعوبات التعلم. 

لديه فهم مقبول 

لصعوبات التعلم 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات الطلبة 

الفردية ، بناءا 

على تواصله 

العرضي مع 

الطلبة وعوائلهم  

ودراسة البطاقات 

المدرسية 

رشد وسجالت الم

التربوي)إن 

 وجد(.

غيرها من 

وبات التعلم. صع

لديه فهم محدود 

لصعوبات التعلم 

البدني والنفسي 

وغيرها من 

صعوبات الطلبة 

الفردية ، استناًدا 

إلى عالقاته 

العرضية جًدا مع 

الطلبة وعوائلهم 

، واإلشارة 

العرضية إلى 

البطاقات 

المدرسية 

وسجالت المرشد 

 التربوي

 ) إن وجد(.

ال يهتم أبًدا 

الذين بالطلبة 

يعانون من 

صعوبات حركية 

أو نفسية أو 

غيرها من 

صعوبات التعلم. 

وال يعرف سوى 

القليل عن 

الصعوبات 

الحركية والنفسية 

وغيرها من 

صعوبات التعلم 

التي يواجهها 

الطلبة، إذ أنه 

نادراً ما يتواصل  

مع الطلبة 

وعوائلهم او 

اليتواصل اطالقا 

، وال يدرس 

البطاقات 

المدرسية 

ت المرشد وسجال

التربوي )إن وجد 

.) 

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يعرف  

المديرويفهم 

عملية التقييم 

يعرف  2-0

مديرالمدرسة  

اطار 

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

إطار معايير  

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

جيًدا إطار معايير 

يعرف مدير 

المدرسة ويفهم 

بشكل عام إطار 

لدى مدير 

المدرسة بعض 

المعرفة والفهم 

ليس لدى مدير 

المدرسة سوى 

معرفة أو فهم 
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الذاتي والخارجي 

للمدرسة والعمل 

مع المشرف 

 الصديق الناقد 

معاييرالمدرسة 

مع المؤشرات 

 والواصفات 

يدرك مدير  2-8

المدرسة عملية 

التقييم الخارجي 

 للمدارس 

يدرك مدير  2-2

المدرسة  عمليات 

التقييم الذاتي 

للمدرسة  والخطة 

التطويرية 

 للمدرسة 

يعرف مدير  2-2

المدرسة  كيفية 

العمل بشكل منتج 

مع مشرف 

المدرسة " 

 الصديق الناقد"

المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات بشكل 

ممتاز. لدى مدير 

المدرسة فهم 

دقيق ومفصل 

لعملية التقييم 

الخارجي 

وعمليات التقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة. لديه 

فهم شامل ودقيق 

لدور المشرف 

الصديق الناقد  

مما يمّكنه من 

إقامة عالقة عمل 

مثمرة للغاية مع  

المشرف الصديق 

 قد.النا

المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. لدى 

مدير المدرسة 

فهم جيد لعملية 

التقييم الخارجي 

وعمليات التقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة ويفهم 

جيًدا دور 

المشرف الصديق 

التاقد ويقيم 

عالقة عمل فعالة 

مع المشرف 

 لناقد.الصديق ا

معايير  المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. يعي 

مدير المدرسة 

التقييم الخارجي 

ولديه فهم دقيق 

لمعظم العملية. 

يمتلك مدير 

المدرسة فهًما 

جيًدا للتقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة ، لكنه 

ليس دائًما على 

صيل دراية بتفا

العمليات. يتفهم  

مدير المدرسة 

دور المشرف 

الصديق الناقد  

في معظم 

الجوانب ولكنه قد 

يتوقع أكثر او أقل 

من الالزم من 

المشرف الصديق 

 الناقد .

العامين إلطار 

معايير  المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. يعي 

مدير المدرسة 

جي ، التقييم الخار

لكن فهمه للعملية 

ليس دقيقًا دائًما. 

فهم مدير 

المدرسة للتقييم 

الذاتي للمدرسة 

والخطة 

التطويرية 

للمدرسة  محدود 

أو غير دقيق. 

مدير المدرسة 

على دراية بدور 

المشرف الصديق 

الناقد ولكنه 

يسيء فهمه في 

 بعض النواحي.

لديه قليلين أو 

 معرفة وفهم

معدومين إلطار 

معايير المدرسة 

والمؤشرات 

والواصفات. 

يدرك مدير 

المدرسة التقييم 

الخارجي لكنه ال 

يفهم العملية. 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى فهم 

التقييم الذاتي 

للمدرسة والخطة 

التطويرية. وليس 

لديه وضوح  

كيفية العمل مع 

المشرف الصديق 

 الناقد.
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 المهارات

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار لمجالا

  المهارات

يستطيع المدير 

قيادة عمليتي 

التعليم والتعلم 

واستخدام 

طرائق التدريس 

الحديثة لضمان 

 جودة التعليم

يسعى 0-0

المدير الى 

تحقيق عملية  

تعليم وتعلم ذات 

 جودة عالية  

يتابع مدير  0-8

المدرسة جودة 

عملية التعليم 

والتعلم من خالل 

الزيارة الدورية 

للصفوف 

وفحص واجبات 

الطلبة وتحسن 

ادائهم ونتائجهم 

االمتحانية وكذلك 

 خطط المعلمين 

يقّوم مدير  0-2

المدرسة جودة 

عمليتي التعليم 

 والتعلم بدقة 

م مدير ييق 0-2

المدرسة اداء 

المعلمين  

 بموضوعية

يقدم    0-2

المدير الى 

يستطيع مدير 

المدرسة أن يُظهر 

نجاًحا كبيًرا في 

تحسين جودة 

لتعليم والتعلم. ا

يزور مدير 

المدرسة بانتظام 

وبشكل متكرر 

الصفوف ويتابع 

المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

لمشاهدة الدروس 

، ويفحص عينات 

من عمل الطلبة ، 

ويحلل نتائجهم 

ويتحقق من خطط 

المعلمين. وينفذ 

هذه األنشطة 

بشكل منهجي 

وبمستوى عاٍل 

من الدقة. إن 

تقييمات مدير 

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

دقيقة ومعمقة 

يستطيع مدير 

المدرسة إثبات 

في النجاح 

تحسين جودة 

التعليم والتعلم. 

يزور مدير 

المدرسة بانتظام 

وبشكل متكرر 

الصفوف ويتابع 

المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

لمشاهدة الدروس 

، ويفحص عينات 

من عمل الطلبة ، 

ويحلل نتائجهم 

ويتحقق من خطط 

المعلمين. وينفذ 

هذه األنشطة 

بشكل منتظم 

وبمستوى من 

يمات الدقة. إن تقي

مدير المدرسة 

لجودة التعليم 

والتعلم دقيقة 

وتقييماته ألداء 

يستطيع مدير 

المدرسة تحقيق  

بعض النجاح في 

تحسين جودة 

التعليم والتعلم. 

يقوم مدير 

المدرسة بزيارات 

منتظمة للصفوف 

ويتابع المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

دروس لمشاهدة ال

، وفحص عينات 

من عمل الطلبة ، 

وتحليل نتائجهم 

والتحقق من 

خطط المعلمين. 

 وعادةً ينفذ

هذه االنشطة 

بشكل منتظم او 

دقيق ولكن ليس 

معظم  .دائماً 

تقييمات مدير 

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

دقيقة ولكن ليس 

قد يحاول مدير 

المدرسة تحسين 

جودة التعليم 

والتعلم ولكن 

مهاراته محدودة 

للقيام بذلك. يقوم 

مدير المدرسة في 

بعض األحيان 

بزيارة الصفوف 

ويتابع المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

لمشاهدة وفحص 

ن عمل عينات م

الطلبة ، وتحليل 

نتائجهم والتحقق 

من خطط 

المعلمين. لكن 

هذه األنشطة 

ليست منتظمة أو 

دقيقة  بما فيه 

الكفاية. تكون 

تقييمات مدير 

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

دقيقة في بعض 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

لتحقيق جودة 

عالية في التعليم 

والتعلم. ونادراً ما 

يقوم مدير 

المدرسة أو ال 

يزور الصفوف 

لمشاهدة الدروس 

واليتابع المنصات 

االلكترونية 

المختلفة المتاحة 

أو يفحص عينات 

من عمل الطلبة 

أو يحلل نتائجهم 

أو يتحقق من 

لمين. خطط المع

إن تقييمات مدير 

المدرسة لجودة 

التعليم والتعلم 

غير موجودة أو 

غير دقيقة في 

كثير من األحيان 

، وتقييماته ألداء 

المعلمين ناقصة 
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المعلمين تغذية 

راجعة  لتحسين 

 التعليم والتعلم 

يظهر مدير  0-2

المدرسة  

القابلية على 

تشجيع المعلمين  

على تبني  

طرائق التدريس 

 الحديثة 

يضمن   0-2

المدير تحقيق 

الطلبة نتائج 

 جيدة    

على الدوام ، 

وتقييمه ألداء 

المعلمين  

موضوعي ونزيه 

دائًما. يقدم مدير 

المدرسة التغذية 

الراجعة للمعلمين 

والتي لها تأثير 

كبير في 

مساعدتهم على 

تحسين جودة 

تعليمهم. يستطيع 

مدير المدرسة 

إظهار مهارات 

ممتازة في تعزيز 

التدريس طرائق 

الحديثة. هناك 

أدلة قوية على أن 

مدير المدرسة 

لديه المهارات 

الالزمة لتحسين 

النتائج التي 

حققها الطلبة أو 

الحفاظ على 

 مستواها عاليا

المعلمين 

موضوعية. يقدم  

مدير المدرسة 

تغذية راجعة 

فعالة للمعلمين 

مما يساعدهم 

على تحسين 

جودة التعليم. 

يستطيع مدير 

المدرسة إظهار 

مهارات جيدة في 

تعزيز طرائق 

التدريس الحديثة. 

هناك دليل جيد 

ر على أن مدي

المدرسة لديه 

المهارات الالزمة 

لتحسين النتائج 

التي حققها الطلبة 

أو الحفاظ على 

 مستواها عاليا

جميعها. تكون 

تقييمات مدير 

المدرسة ألداء 

المعلمين 

كل موضوعية بش

عام. يقدم مدير 

المدرسة التغذية 

الراجعة للمعلمين 

وغالبا ماتكون 

فعالة. يمكن لمدير 

المدرسة إظهار 

المهارات في 

تعزيز طرائق 

التدريس الحديثة 

إلى حد ما لكنه 

غير قادر على 

اقناع بعض 

أعضاء الهيئة 

التعليمية. هناك 

بعض األدلة على 

أن مدير المدرسة 

لديه المهارات 

لتحسين  الالزمة

النتائج التي 

حققها الطلبة أو 

الحفاظ على 

 مستواها عاليا.

األحيان ، ولكنها 

في بعض األحيان 

قاسية للغاية أو 

سخية للغاية ، 

وكذلك تقييمه 

لمين. ألداء المع

يقدم مدير 

المدرسة التغذية 

الراجعة للمعلمين 

ولكنها ليست 

فعالة دائًما. 

مهارات مدير 

المدرسة في 

تعزيز طرائق 

التدريس الحديثة 

محدودة. ال يوجد 

سوى أدلة 

محدودة على أن 

مدير المدرسة 

لديه المهارات 

الالزمة لتحسين 

النتائج التي 

حققها الطلبة أو 

الحفاظ على 

 اليا.مستواها ع

أو غير 

موضوعية. ال 

يقدم مدير 

المدرسة تغذية 

راجعة للمعلمين 

ويفتقر إلى 

المهارات الالزمة 

لتعزيز طرائق 

التدريس الحديثة. 

على  ال يوجد دليل

أن مدير المدرسة 

لديه المهارات 

الالزمة لتحسين 

النتائج التي 

حققها الطلبة او 

الحفاظ على 

 مستواها عاليا.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

ال يسهم مدير إن مهارات مدير ينجح مدير يعزز مدير يعزز مدير يكون لدى  0-8يستطيع مدير  
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المدرسة خلق 

عالقات ايجابية 

مع الطلبة 

والمعلمين في 

المدرسة ويشجع 

 العمل التعاوني 

الطلبة والمعلمين 

والموظفين 

واصحاب القرار 

معنويات عالية 

بناًء على الثقة 

بشخص مدير 

 المدرسة 

حسم  8-8

النزاعات داخل 

المدرسة بشكل 

حازم ، ايجابي 

وموضوعي 

لخلق جو 

 مدرسي مالئم

يتعامل  8-2 

مدير المدرسة 

باحترام مع 

جميع العاملين 

 في المدرسة 

يعمل  8-2

المعلمون بروح 

 الفريق الواحد  

المدرسة أجواء 

إيجابية للغاية في 

المدرسة. الروح 

المعنوية للطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

العالقة مرتفعة. 

يحظى مدير 

المدرسة بثقة 

جميع الطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

العالقة ولديهم 

ثقة تامة في 

رارات اتخاذه الق

الصحيحة. يظهر 

مدير المدرسة 

مهارات ممتازة 

في حل أي 

نزاعات تنشأ 

بتفهم 

وموضوعية ، 

ودون استثناء ، 

يعامل جميع 

أعضاء المجتمع 

المدرسي 

 باحترام.

 

يظهر مدير 

المدرسة بنجاح 

جًوا إيجابيًا في 

المدرسة ، كما أن 

الروح المعنوية 

للطلبة والمعلمين 

وبقية المالك 

وذوي العالقة 

جيدة. ويحظى 

بثقة الطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

العالقة ولديهم 

ثقة باتخاذه 

القرارات 

 .الصحيحة

 

يظهر مدير 

المدرسة مهارات 

جيدة في حل أي 

نزاعات تنشأ في 

المدرسة بنجاح ، 

ويعامل أعضاء 

مجتمع المدرسة 

باحترام. يظهر 

مدير المدرسة 

مهارات جيدة في 

تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المعلمين، والعمل 

المدرسة إلى حد 

يز كبير في تعز

جو إيجابي ورفع 

معنويات الطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك وذوي 

العالقة. يتمتع 

مدير المدرسة 

بثقة معظمهم 

وعادة ما يكون 

قادًرا على كسب 

دعمهم لقراراته. 

يظهر مهارات حل 

النزاعات في 

المدرسة وعادة 

ما تكون القرارات 

 ناجحة.

يعامل مدير 

المدرسة عموًما 

أعضاء المجتمع 

سي باحترام المدر

، رغم أن األفراد 

في بعض األحيان 

ال يشعرون 

باالحترام. يُظهر 

مدير المدرسة 

المهارات الكافية 

في تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المدرسة في 

تعزيز جو إيجابي 

ورفع معنويات 

الطلبة والمعلمين 

وبقية المالك 

العالقة وذوي 

محدودة ، 

وبالتالي فإن 

ثقتهم به أو قدرته 

على اتخاذ 

القرارات 

الصحيحة 

محدودة. لمدير 

المدرسة بعض 

التأثير في حل 

النزاعات في 

المدرسة ولكن 

القرارات ليست 

دائما إيجابية 

وموضوعية وال 

تؤدي دائما إلى 

جو متناغم. 

يحاول مدير 

المدرسة التعامل 

مع جميع أفراد 

المدرسي المجتمع 

باحترام ، لكنهم ال 

يشعرون دائًما 

باالحترام. 

المدرسة في رفع 

معنويات الطلبة 

والمعلمين وبقية 

 المالك وذوي

العالقة ، وال 

يحظى بثقتهم. 

ليس له أي تأثير 

في حل النزاعات 

في المدرسة ، وال 

يعامل جميع أفراد 

مجتمع المدرسة 

باحترام. يفتقر 

مدير المدرسة 

إلى المهارات 

الالزمة لتعزيز 

العمل الجماعي 

بين المعلمين ، 

ونتيجة لذلك ال 

يعملون بشكل جيد 

 كفريق.
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 المدرسة

مهارات ممتازة 

في تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المعلمين، وتأثير 

ذلك واضح في 

المستوى العالي 

من العمل 

الجماعي الذي 

يظهره المعلمون 

في عملهم 

 .اليومي

الجماعي بين 

المعلمين هو 

 بمستوى جيد.

 

المعلمين ، وهو 

فعال في معظمه 

 وليس كله.

مهارات مدير 

المدرسة في 

تعزيز العمل 

الجماعي بين 

المعلمين محدودة 

، ورغم وجود 

بعض العمل 

الجماعي بين 

المعلمين ، إال أنه 

واسع   ليس

 النطاق.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع مدير  

المدرسة خلق 

بيئة آمنة 

ومشجعة النجاح 

عملية التعليم 

 والتعلم 

يسعى مدير  2-0

المدرسة الى 

توفير الخدمات 

الضرورية بما 

يضمن نظافة 

المدرسة وجعلها 

 صحية  للطلبة

يظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في العمل 

بجدية وبتأثير 

ن أن تكون لضما

بيئة المدرسة 

نظيفة وصحية 

وجيدة التنظيم 

 وآمنة ومحفزة. 

مدير المدرسة  

قادر على ترتيب 

تنظيف متكرر 

ومنتظم للمرافق 

الصحية 

والصفوف 

والساحة وصيانة 

يظهر مدير 

المدرسة مهارات 

جيدة في العمل 

بجدية لضمان أن 

تكون بيئة 

مدرسة نظيفة ال

وصحية وجيدة 

التنظيم وآمنة 

 ومحفزة. 

 

مدير المدرسة 

قادر على ترتيب 

التنظيف المناسب 

للمرافق الصحية 

والصفوف 

والساحة  وصيانة 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

لضمان أن تكون 

بيئة المدرسة 

نظيفة إلى حد 

وصحية كبير 

وجيدة التنظيم 

 وآمنة ومحفزة. 

مدير المدرسة 

قادر على ترتيب 

التنظيف الكافي 

للمرافق الصحية 

والصفوف  

والساحة وصيانة 

جميع المباني 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

محدودة في 

ضمان أن تكون 

بيئة المدرسة 

نظيفة وصحية 

وجيدة التنظيم 

وآمنة ومحفزة. 

درته على ترتيب ق

تنظيف المرافق 

الصحية 

والصفوف 

والساحة محدودة. 

في بعض النواحي 

، يتم صيانة 

المباني 

ال يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الالزمة 

لضمان أن تكون 

بيئة المدرسة 

نظيفة وصحية 

وجيدة التنظيم 

وآمنة ومحفزة. 

يقدم  القليل من 

األدلة أو عدم 

وجود دليل على 

القدرة على ترتيب 

تنظيف المرافق 

الصحية 

والصفوف 

والساحة وصيانة 
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جميع المباني 

والتجهيزات 

بمستوى عال 

 جدا.

جميع المباني 

والتجهيزات 

 بمستوى جيد.

والتجهيزات 

 بمستوى مرضي

والتجهيزات 

بشكل مرٍض مع 

وجود ثغرات 

كبيرة في صيانتها 

 ايضا.

المباني 

 والتجهيزات.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع المدير  

ان يخطط وينفذ 

ويتابع ويقّوم 

االعمال لتحسين 

 اداء المدرسة   

لدى المدير  2-0

رؤى مناسبة 

 لتطوير المدرسة 

يضع مدير  2-8

المدرسة خطط 

ذكية لتحسين 

 المدرسة 

يضمن  2-2

مديرالمدرسة 

بأن الخطط قد 

نفذت وتم اتخاذ 

االجراءات 

 الالزمة لتنفيذها 

يخطط  2-2

سة مديرالمدر

ويدعم تطبيق 

الخطط الخاصة 

بالتطورالمهني 

 للمعلمين

يُظهر مدير 

المدرسة جميع 

المهارات الالزمة 

للتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

رؤية المدرسة 

واضحة ومناسبة 

وملهمة ، وقد 

استخدم مدير 

المدرسة مهاراته  

الممتازة لضمان 

مساهمة الطلبة 

والمالك وأولياء 

األمور وذوي 

اآلخرين العالقة 

فيها وفهمها. 

الخطة التطويرية 

للمدرسة خطة 

خطة ("ذكية" 

محددة، قابلة 

للقياس، قابلة 

للتحقق، ذات 

صلة ومحددة 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الالزمة 

للتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

رؤية المدرسة 

واضحة ومناسبة 

ومفهومة من قبل 

الطلبة والمالك 

وأولياء األمور 

وذوي العالقة 

اآلخرين. الخطة 

التطوير ية 

للمدرسة خطة 

خطة ("ذكية" 

ابلة محددة، ق

للقياس، قابلة 

للتحقق، ذات 

صلة ومحددة 

ذات  )بزمن

أولويات مناسبة. 

يُظهر مدير 

المدرسة 

يُظهر مدير 

المدرسة معظم 

المهارات الالزمة 

للتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

هناك رؤية 

مرضية يفهمها 

معظم الطلبة 

والمالك وأولياء 

األمور ، والخطة 

التطويرية 

للمدرسة ُمرضية 

لتحسين المدرسة 

، ولكن الخطة ، 

على الرغم من 

أنها مفصلة ، 

ليست "ذكية" 

وبعض األولويات 

ست المحددة لي

أولويات رئيسية 

للمدرسة. يُظهر 

مدير المدرسة 

المهارات الكافية 

يُظهر مدير 

المدرسة كما 

محدودا من 

المهارات الالزمة 

لتخطيط تحسين 

المدرسة 

وتعزيزه. هناك 

رؤية محدودة 

يفهمها  الطلبة 

والمالك وأولياء 

مور  بشكل األ

جزئي. توجد خطة 

تطويرية للمدرسة 

ولكنها تفتقر إلى 

التفاصيل وليست 

"ذكية". يتابع 

مدير المدرسة 

الخطط المتعلقة 

بالتطوير المهني 

للمعلمين إلى حد 

 محدود.

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

لتخطيط وتعزيز 

تحسين المدرسة. 

لم يتم توضيح 

رؤية لتطوير 

في المدرسة 

المستقبل ، ولم 

يتم وضع خطة 

تطويرية للمدرسة 

الغراض 

التحسين. ال يقوم 

مدير المدرسة 

بمتابعة وضمان 

تنفيذ الخطط 

المتعلقة بالتطوير 

 المهني للمعلمين.
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تحدد بدقة  )بزمن

جميع األولويات 

الرئيسية 

للتحسين وهي 

أداة قوية لقيادة 

تحسين المدرسة. 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في دعم 

تنفيذ الخطط 

بالتطوير المتعلقة 

المهني للمعلمين 

مع وجود متابعه 

 معمقة.

المهارات الجيدة 

في تقديم الدعم 

لتنفيذ الخطط 

المتعلقة بالتطوير 

المهني للمعلمين 

ويتولى المتابعة 

 المعمقة.

في متابعة ودعم 

تنفيذ الخطط 

المتعلقة بالتطوير 

 المهني للمعلمين.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يتشاور مدير  

المدرسة مع 

الكادر االداري 

ويمنحهم 

ت الصالحيا

ويشركهم في 

تحمل 

المسؤوليات 

وصناعة 

 القرارات

يتحمل  2-0

المعاونون و 

المعلمون 

المسؤوليات 

ويعملون بروح 

 الفريق الواحد 

يقوم مدير  2-8

المدرسة 

بالتشاور مع 

المعاونين 

والمعلمين  

والموظفين 

ويشركهم باتخاذ 

 القرار 

مدير المدرسة 

لديه مهارات 

ممتازة في 

التشاور وتفويض 

الصالحيات. 

يتحمل معاونو 

المدير والمعلمون 

وبقية المالك  

كبيرة  مسؤوليات

ومناسبة ، وتكون 

استجابتهم ممتازة 

. يعطي مدير 

المدرسة 

مسؤوليات كبيرة 

مدير المدرسة 

لديه مهارات 

جيدة في التشاور 

وتفويض 

الصالحيات. 

يتحمل معاونو 

المدير  

والمعلمون وبقية 

 المالك 

المسؤولية بشكل 

جيد للغاية. يتم 

التشاور معهم 

حول الخطط 

والقرارات 

مدير المدرسة 

لديه مهارات 

مقبولة في 

التشاور وتفويض 

الصالحيات.  يتم 

إعطاء معاوني 

المدير  

لمعلمون وبقية وا

المالك  

المسؤوليات 

ويستجيبون بشكل 

جيد في الغالب. 

عادة ما يتم 

التشاور معهم 

مدير المدرسة 

 لديه مهارات

محدودة في 

التشاور وتفويض 

الصالحيات.  

يتحمل معاونو 

المدير والمعلمون  

وبقية المالك  

بعض 

المسؤوليات ويتم 

التشاور معهم 

أحيانًا حول 

الخطط 

والقرارات. يعطي 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

مهارات التشاور 

 وتفويض

الصالحيات. ال 

يتحمل معاونو 

المدير  

والمعلمون وبقية 

المالك مسؤوليات 

محددة وال يتم 

التشاور معهم 

حول الخطط 

والقرارات. ال 

يعطي مدير 
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يمنح مدير  2-2

المدرسة 

المسؤوليات 

للجان المدرسة 

ويحملهم 

 مسؤليتها

للجان المدرسة ، 

ويخولها أداء 

واجباتها بشكل 

جيد ويساءلها  

على نحو فعال 

 للغاية.

ويشعرون انهم 

 مشمولون فيها.

يعطي مدير 

المدرسة 

المسؤوليات 

المناسبة للجان 

المدرسة 

ويساءلها على 

 نحو فعال.

حول الخطط 

والقرارات اال ان 

ذلك ليس دائما. 

يعطي مدير 

المدرسة بعض 

المسؤوليات 

المناسبة للجان 

المدرسة 

ويساءلها ، اال 

انه بامكانه ان 

 يكلفهم بالمزيد.

مدير المدرسة 

بعض 

المسؤوليات 

للجان المدرسة 

ويساءلهم إلى حد 

 ما.

المدرسة أي 

مسؤوليات للجان 

المدرسة وال 

 يساءلها. 

يتحمل  

المسؤولية بنفسه 

 بشكل فردي.

 0مستوى  8 مستوى 2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع مدير  

المدرسة ادارة 

كافة الموارد 

المدرسية بكفاء 

 وفاعلية

يطلق مدير  2-0

المدرسة 

الطاقات الكامنة 

لدى المعلمين 

والمرشدين 

التربويين  

والموظفين في 

 المدرسة

يضمن  2-8

مديرالمدرسة 

توفير الموارد 

التي يحتاجها 

الطالب والكادر 

 التدريسي

يضمن مير  2-2

درسة صيانة الم

المبنى والخدمات 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في إدارة 

موارد المدرسة 

بدرجة عالية من 

الكفاءة والفعالية. 

د ويعمل بشكل جي

للغاية إلطالق 

إمكانات المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك ، 

بحيث يكون 

اداءهم جميعهم 

جيدا. يضمن مدير 

المدرسة أن يتم 

توزيع العمل بين 

المالك بشكل 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

جيدة في إدارة 

مدرسة موارد ال

بكفاءة وفعالية. 

ويعمل بشكل جيد 

الطالق امكانات 

المعلمين 

والمرشد التربوي 

 وبقية المالك .

يضمن مدير 

المدرسة توزيع 

العمل بين المالك  

بشكل منصف وان 

يستخدم وقتهم 

المتاح بشكل جيد 

. يضمن مدير 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

في إدارة موارد 

ويحقق  المدرسة. 

بعض النجاح في 

إطالق إمكانات 

المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك، 

لكن ذلك اليحقق 

النجاح في كل 

حالة. يتم توزيع 

العمل على المالك 

بشكل منصف 

للجزء االكبر ، 

ويتم استخدام 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

محدودة في إدارة 

موارد المدرسة. 

يتحقق اطالق  

إمكانات المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك  إلى 

حد محدود. يتم 

توزيع العمل على 

المالك  الموظفين 

بشكل منصف في 

معظم النواحي مع 

وجود حاالت من 

عدم التوازن 

يتم استخدام وال

الوقت المتاح 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

إلدارة موارد 

المدرسة بكفاءة 

وفعالية. وال يعمل 

بشكل فعال 

إلطالق إمكانات 

المعلمين 

والمرشد التربوي 

وبقية المالك أو 

ضمان توزيع 

العمل بشكل 

منصف  و / أو ال 

يضمن توفير 

الموارد التي 

يحتاجها الطلبة 
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 بشكل جيد 

يحصل  2-2

مدير المدرسة 

على موارد 

اضافية للمدرسة 

وفقا للقوانين 

واالنظمة 

ويستخدمها 

بصورة صحيحة 

وشفافة وحسب 

 االولويات  

منصف وأن 

يستخدم وقتهم 

المتاح بشكل جيد 

للغاية. يضمن 

المدير توفير 

جميع الموارد 

التي يحتاجها  

الطلبة وأعضاء 

ئة التعليمية. الهي

تدار الموارد 

المالية بشفافية 

ويتم االحتفاظ 

بسجالت ممتازة. 

صيانة المبنى 

ومرافق المدرسة 

ممتازة. تم تأمين 

موارد إضافية 

مكثفة ويتم 

استخدامها 

بشفافية وبشكل 

مناسب وبتاثير 

ممتاز يخاطب 

اولويات 

 المدرسة.

المدرسة توفير 

الموارد التي 

يحتاجها الطلبة 

وأعضاء الهيئة 

يتم التعليمية. 

صيانة المبنى 

والمرافق بشكل 

جيد من جميع 

النواحي. تدار 

الموارد المالية 

بكفاءة ويتم 

االحتفاظ بسجالت 

مناسبة. تم تأمين 

موارد إضافية 

ويتم استخدامها 

بشفافية ومالئمة 

وبشكل جيد لتلبية 

أولويات 

 المدرسة.

معظم وقتهم 

 المتاح. 

يضمن مدير 

المدرسة توفير 

معظم الموارد 

التي يحتاجها 

 الطلبة وأعضاء

الهيئة التعليمية ، 

ويضمن صيانة 

المبنى ومرافق 

المدرسة بشكل 

عام ، رغم انه في 

بعض الحاالت 

تكون هناك حاجة 

لمزيد من 

 الصيانة. 

تكون ادارة 

الموارد المالية 

كفوءة مع وجود 

استثناءات في 

بعض األحيان مع 

االحتفاظ بسجالت 

 مناسبة. 

تم تأمين بعض 

الموارد اإلضافية 

امها ويتم استخد

عموًما بشكل 

 مناسب وشفاف.

للمالك  ال يتم 

استخدامه بشكل 

جيد دائًما. يتم 

توفير وليس كل 

الموارد التي 

يحتاجها الطلبة 

وأعضاء الهيئة 

التعليمية. توجد 

بعض الصيانة 

لمبنى ومرافق 

المدرسة ولكن 

ليس بما فيه 

الكفاية. ال يتم 

دائًما إدارة 

الموارد المالية 

بكفاءة وقد يكون 

ك ثغرات في هنا

السجالت 

المحفوظة. في 

حاالت قليلة ، أّمن 

مدير المدرسة 

موارد إضافية 

للمدرسة ويتم 

استخدامها ، 

ولكن ليس دائًما 

بشفافية وبشكل 

مناسب لمخاطبة  

 األولويات.

وأعضاءالهيئة 

التعليمية ، و / أو 

ال يضمن صيانة 

مبنى  ومرافق 

المدرسة. ال يتم 

الموارد  إدارة

المالية بكفاءة 

ويتم االحتفاظ 

بسجالت قليلة أو 

التوجد سجالت. 

ال يتم تامين 

موارد اضافية 

للمدرسة او يتم 

تامين موارد قليلة 

جدا ، وأي موارد 

يتم الحصول 

عليها ال يتم 

استخدامها 

بشفافية أو بشكل 

 مناسب.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 
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يستطيع مدير  

المدرسة 

المحافظة على 

عالقات تواصل 

جيدة داخل 

 وخارج المدرسة 

يجتمع  2-0

مدير المدرسة 

وبشكل دوري 

مع اللجان 

 المدرسية

ابالغ  2-8

المعلمين 

والموظفين 

والطلبة حول 

التطورات 

الحاصلة في 

المدرسة  

ويستمع الى 

 آرائهم

يضمن  2-2

مدير المدرسة 

ابالغ اولياء 

باداء االمور 

 ابنائهم

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في الحفاظ 

على التواصل 

الجيد المباشر 

وعبر وسائل 

التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

والمتاحة. يجتمع  

مع لجان المدرسة 

بانتظام وبشكل 

متكرر ، ويُبقي 

المعلمين وبقية 

المالك  والطلبة 

على اطالع تام 

بما يجري في 

المدرسة ، 

ويستمع دائًما إلى 

آرائهم ويراعيها 

بعناية ، ويقدم  

معلومات شاملة ، 

بما في ذلك من 

خالل مجموعة 

من الوسائل 

اإللكترونية 

)وسائل التواصل 

االجتماعي ، 

الموقع 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

جيدة في الحفاظ 

على التواصل 

الجيد المباشر 

وعبر وسائل 

التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

والمتاحة.  يجتمع  

مع لجان المدرسة 

بانتظام وبشكل 

متكرر ، ويبقي 

المعلمين وبقية 

المالك والطلبة 

على اطالع جيد 

بما يجري في 

المدرسة ، 

ويستمع دائًما إلى 

ئهم ، ويوفر آرا

معلومات جيدة ، 

بما في ذلك 

الوسائل 

اإللكترونية  

الولياء االمور 

عن أداء ابناءهم 

 ورفاههم.

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

في الحفاظ على 

التواصل الجيد 

المباشر وعبر 

وسائل التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

والمتاحة. يجتمع 

مع لجان المدرسة 

ى بشكل منتظم إل

حد ما ولكن ليس 

بشكل متكرر بما 

يكفي ، ويطلع 

المعلمين وبقية 

المالك  والطلبة 

حول ما يجري في 

المدرسة ، وغالبًا 

ما يستمع دائًما 

آلرائهم ولكن 

ليس دائما، 

ويوفر بعض 

المعلومات ، من 

خالل  استخدام  

الوسائل 

اإللكترونية في 

بعض األحيان ، 

الولياء االمور 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

محدودة في 

الحفاظ على 

التواصل الجيد  

المباشر وعبر 

وسائل التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

والمتاحة يجتمع  

مع لجان المدرسة 

من حين آلخر 

ولكن ليس بشكل 

كاٍف ، ويبلغ 

المعلمين وبقية 

المالك  والطلبة 

بما يجري في 

المدرسة بشكل 

ويستمع محدود ، 

في بعض األحيان 

إلى آرائهم ، 

ويقدم القليل من 

المعلومات  ولكن 

ليس بما يكفي 

ألولياء االمور 

حول أداء ابناءهم 

 ورفاههم.

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

للحفاظ على 

التواصل الجيد 

المباشر وعبر 

وسائل التواصل 

االلكترونية 

المختلفة 

 والمتاحة

تظام ال يجتمع بان 

مع لجان المدرسة 

، و / أو ال يبقي 

المعلمين أو بقية 

المالك  أو الطلبة 

على اطالع جيد 

بما يجري في 

المدرسة أو 

يستمع إلى آرائهم 

، و / أو ال يجعل 

اولياء االمور 

يشعرون بانهم 

على اطالع حول 

أداء ابناءهم 

 ورفاههم .
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اإللكتروني ، إلخ( 

، الولياء االمور 

عن أداء ابناءهم 

 ورفاههم.

 

 

م حول أداء ابناءه

 ورفاههم.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يستطيع  

مديرالمدرسة 

تحليل اداء 

المدرسة بدقة 

وتحديد نقاط 

القوة والمجاالت 

التي تحتاج الى 

 تحسين

يستطيع  2-0

مديرالمدرسة  

تحليل نتائج 

اختبارات  

وامتحانات 

 الطلبة بدقة 

يستطيع  2-8

مدير المدرسة 

استخدام 

 االستبيانات  أو

من خالل مجاميع 

النقاش المركز 

لجمع وجهات 

نظر الطلبة 

والمعلمين  

 وأولياء االمور.

يستطيع  2-2

مدير المدرسة 

ان يحدد بدقة 

نقاط القوة 

والضعف في 

اداء المدرسة 

يُظهر مدير 

المدرسة مهارات 

ممتازة في 

التحليل والتقييم 

الذاتي ألداء 

المدرسة.  

يستطيع تحليل و

نتائج االختبارات 

واالمتحانات 

بشكل شامل 

وصحيح ودقيق 

واستخدام البيانات 

بشكل ممتاز 

لتحديد مجاالت 

التحسين التي 

تنعكس بعد ذلك 

في خطة تطوير 

المدرسة. يستطيع 

مدير المدرسة 

جمع اآلراء 

ووجهات النظر 

من خالل 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الجيدة 

 في التحليل

والتقييم الذاتي 

ألداء المدرسة. 

ويستطيع  تحليل 

نتائج االختبارات 

واالمتحانات 

بشكل شامل 

ودقيق واستخدام 

البيانات بشكل 

 جيد. 

يستطيع مدير 

المدرسة جمع 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

استبانات 

ومناقشات 

جماعية مع 

الطلبة والمعلمين 

وأولياء األمور 

يُظهر مدير 

المدرسة 

المهارات الكافية 

في التحليل 

والتقييم الذاتي 

ألداء المدرسة. 

ويستطيع  تحليل 

نتائج االختبارات 

واالمتحانات 

بكفاءة واالستفادة 

البيانات. من 

يستطيع مدير 

المدرسة جمع 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

استبانات 

ومناقشات 

جماعية مع 

الطلبة والمعلمين 

وأولياء األمور 

وتحليل النتائج. 

يمكن لمدير 

يُظهر مدير 

ة مهارات المدرس

محدودة في 

التحليل والتقييم 

الذاتي ألداء 

المدرسة. 

ويستطيع  تحليل 

نتائج االختبارات 

واالمتحانات إلى 

حد محدود 

واستخدام البيانات 

على مستوى 

بسيط. قد يجمع 

مدير المدرسة 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

استبانات أو 

مناقشات جماعية 

مع الطلبة 

والمعلمين 

مور اال وأولياء األ

ان تحليل النتائج 

يفتقر مدير 

المدرسة إلى 

المهارات الالزمة 

في التحليل 

والتقييم الذاتي 

ألداء المدرسة. ال 

 يستطيع  تحليل

نتائج االختبارات 

واالمتحانات بدقة 

أو استخدام 

البيانات أو جمع 

وجهات النظر 

واآلراء من خالل 

استبانات أو 

مناقشات جماعية 

مع الطلبة 

والمعلمين 

 وأولياء األمور.

ال يستطيع مدير 

المدرسة تحديد 

نقاط القوة والتي 

تحتاج الى تحسين 
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فيما يتعلق 

بمعايير المدرسة 

. 

استبانات 

ومناقشات 

جماعية مع 

الطلبة والمعلمين 

لياء األمور ، وأو

للوصول الى  

تحليل صحيح 

ومعمق ودقيق 

للنتائج 

واستخدامها 

لتعزيز تحسين 

المدرسة. يمكن 

لمدير المدرسة 

إجراء التقييم 

الذاتي للمدرسة 

بشكل جيد للغاية 

وتحديد نقاط القوة 

والتي تحتاج الى 

تحسين بشكل 

 صحيح ودقيق.

وإنتاج تحليل 

 دقيق وصارم

للنتائج. يمكن 

لمدير المدرسة 

إجراء التقييم 

الذاتي للمدرسة 

بشكل جيد وتحديد 

نقاط القوة والتي 

تحتاج الى تحسين 

 بدقة.

المدرسة إجراء 

التقييم الذاتي 

للمدرسة وعادة 

ما يحدد نقاط 

القوة والتي 

تحتاج الى تحسين 

 بدقة.

قد يكون سطحيًا. 

يمكن لمدير 

المدرسة إجراء 

التقييم الذاتي 

للمدرسة ولكن 

تحديد نقاط القوة 

والتي تحتاج الى 

تحسين غالباً ما 

 يكون غير دقيق.

في أداء المدرسة 

 وفقًا للمعايير.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

المدرسة بضمان 

الجودة العالية 

لعمليتي التعلم 

والتعليم وان 

جميع الطلبة 

يحرزون تقدماً 

 وان المدرسة

يتابع مدير  0-0

المدرسة ويقّوم 

بشكل دوري 

اداء المعلمين 

ويتخذ 

االجراءات 

لضمان تحسين 

 االداء

يُظهر مدير 

المدرسة مستوى 

عاٍل من االلتزام 

بالجودة العالية 

والنتائج الجيدة. 

و يراقب أداء 

المعلمين بانتظام 

، بشكل متكرر 

يُظهر مدير 

المدرسة االلتزام 

الثابت بالجودة 

العالية والنتائج 

الجيدة. ويراقب 

أداء المعلمين 

بانتظام وبشكل 

متكرر ، ويتخذ 

يُظهر مدير 

المدرسة بعض 

االلتزام بالجودة 

العالية والنتائج 

الجيدة. يراقب 

أداء المعلمين 

بانتظام ، على 

الرغم من أن 

يُظهر مدير 

المدرسة االلتزام 

المحدود بالجودة 

العالية والنتائج 

الجيدة. ويراقب  

أداء المعلمين من 

حين آلخر فقط ، 

و / أو يقوم 

ال يُظهر مدير 

المدرسة أي 

ير التزام كب

بالجودة العالية 

والنتائج الجيدة.  

ال يراقب أداء 

المعلمين بشكل 

منتظم ، و / أو ال 
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تتقدم بشكل 

 مستمر

يتابع مدير  0-8

المدرسة نسب 

النجاح ويتخذ 

االجراأت الالزمة 

 لتحسينها 

يضمن  0-2

مدير المدرسة 

بان المحور هو 

الطالب في 

 العملية التربوية 

يلتزم مدير  0-2

المدرسة  

بضمان ان 

يتمكن كافة  

الطلبة بمن فيهم 

من لديهم مشاكل 

نفسية 

وصعوبات 

حركية من  

تحقيق أفضل  ما 

هم من لدي

 قدرات.

وجدي ، ويتخذ 

إجراءات متابعة 

فعالة تضمن 

تحسينًا كبيًرا. 

يقوم مدير 

المدرسة بمراقبة 

وتحليل معدالت 

نجاح الطلبة 

بشكل شامل 

مع وصارم ، 

تحديد أولويات 

التحسين. ويعتبر 

الطالب محور 

العملية التعليمية 

، وينعكس هذا 

المنظور بشكل 

كامل ومستمر في 

الواقع. يأخذ مدير 

المدرسة بعين 

االعتبار رفع 

مستوى تحصيل 

الطلبة الذين 

يعانون من 

صعوبات في 

التعلم أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

كأولوية ويتخذ 

إجراءات فعالة 

 ا لذلك.وفقً 

إجراءات المتابعة 

لضمان التحسين. 

يقوم مدير 

المدرسة بمراقبة 

وتحليل معدالت 

نجاح الطلبة بدقة. 

ويعتبر الطالب 

محور العملية 

عكس التعليمية وين

هذا المنظور في 

الواقع. يُظهر 

مدير المدرسة 

اهتماما بالطلبة 

الذين يعانون من 

صعوبات تعليمية 

أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

، ويلتزم بضمان 

تمكنهم من تحقيق 

أفضل ما لديهم ، 

ويتخذ اإلجراءات 

 وفقًا لذلك.

المراقبة قد ال 

تكون متكررة بما 

فيه الكفاية وقد ال 

تتم متابعتها بشكل 

فعال. يقوم مدير 

المدرسة بإجراء 

بعض المراقبة 

والتحليل لمعدالت 

نجاح الطلبة. 

بر مدير يعت

المدرسة الطالب 

محور العملية 

التعليمية من 

الناحية النظرية ، 

ويسعى إلى عكس 

هذا المنظور في 

الواقع. يُظهر 

مدير المدرسة 

اهتماما بالطلبة 

الذين يعانون من 

صعوبات تعليمية 

أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

، ويظهر بعض 

االلتزام بضمان 

قدرتهم على 

تحقيق أفضل ما 

غم أنه لديهم ، ر

يمكنه القيام باكثر 

بمراقبة وتحليل 

معدالت نجاح 

الطلبة بشكل قليل. 

قد يعتبر مدير 

المدرسة الطالب 

محور العملية 

ة من التعليمي

الناحية النظرية ، 

لكنه غير ملتزم 

بهذا المنظور في 

الواقع. يُظهر 

مدير المدرسة 

بعض االهتمام 

بالطلبة الذين 

يعانون من 

صعوبات في 

التعلم أو صعوبات 

نفسية أو حركية 

، ولكن التزام 

محدود فقط 

لضمان قدرتهم 

على تحقيق أفضل 

 ما لديهم.

يقوم بفحص 

وتحليل معدالت 

نجاح الطلبة ، وال 

يعتبر الطالب 

محور العملية 

التعليمية. ال يظهر 

مدير المدرسة 

اهتماًما كبيًرا 

بالطلبة الذين 

يعانون من 

صعوبات في 

التعلم أو صعوبات 

 أو حركية.نفسية 
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 من ذلك عمليا.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

تحمل المدرسة ب

المسؤولية كقائد 

 تربوي

يكون مدير  8-0

المدرسة قدوة 

حسنة في اتخاذ 

القرار ويعكس 

التزامه بالقيم 

الوطنية 

والتربوية 

والمهنية 

 واالخالقية

يحضر  8-8

مدير المدرسة 

خالل اليوم 

الدراسي متفقداً 

ارجاءالمدرسة 

 وصفوفها

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

رائعا  بدوره وهو 

قدوة يحتذى بها ، 

إذ يتخذ قرارات 

مدروسة جيًدا 

تعكس دائًما قيمه 

التعليمية 

والمهنية 

واألخالقية. 

ويكون متاحا 

بشكل دائم اثناء 

اوقات الدوام  يوم 

عمل. عمليات ال

المتابعة المنتظمة 

والمتكررة التي 

يقوم بها مدير 

المدرسة 

للصفوف  وبقية 

المدرسة ، 

وإجراءات 

المتابعة المتخذة ، 

تعكس توقعاته 

الكبيرة بشأن 

 عمل المدرسة.

 

 

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بدوره وهو 

قدوة يحتذى به ، 

إذ يتخذ القرارات 

التي تعكس قيمه 

تعليمية ال

والمهنية 

واألخالقية. 

ويكون متاحا  

اثناء الدوام  

ويتحقق بانتظام 

وبشكل متكرر من 

الصفوف وبقية 

المدرسة ويقوم 

باجراءات 

المتابعة على 

 النحو المطلوب.

 

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

كافيًا بالدور 

وقدوة مناسبة في 

معظم النواحي. 

ويكون متاحا 

اثناء الدوام   

من  ويتحقق

الصفوف وغيرها 

من المناطق في 

المدرسة من وقت 

آلخر ، وإن لم 

يكن ذلك في كثير 

من األحيان بما 

 فيه الكفاية.

 

يُظهر مدير 

المدرسة بعض 

االلتزام بدوره ، 

ولكن ليس بما 

فيه الكفاية ليكون 

قدوة. عادة ما 

يكون مدير 

المدرسة متاًحا 

اثناء الدوام ، 

لكنه ال يتحقق من 

الصفوف 

المدرسة اال و

 بشكل محدود.

 

 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

بسيطًا أو معدوًما 

بالدور وال يمثل 

قدوة يحتذى بها. 

نادراً ما يكون 

موجودا اثناء 

الدوام ونادراً ما 

يتحقق أبًدا من 

الصفوف 

 والمدرسة.
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 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

يلتزم مدير  

المدرسة 

التعامل مع ب

اولياء االمور 

والمجتمع 

المحلي 

واشراكهم في 

 فعاليات المدرسة 

يلتقي مدير  2-0

المدرسة بصوره 

دورية مع اولياء 

االمور واعضاء 

المجلس المحلي 

واصدقاء 

المدرسة من 

مسؤلي الدوائر 

الخدمية لمناقشة 

 قضايا المدرسة 

وجود  2-8

مجلس آباء 

ومعلمين فاعل 

شؤون  لمناقشة 

 المدرسة .

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

قويًا للغاية 

بالتواصل مع 

أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. ويعقد 

اجتماعات 

منتظمة ومتكررة 

وهادفة مع أولياء 

األمور وأعضاء 

المجتمع المحلي 

وأصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

 بالمدرسة. يعمل

مجلس أولياء 

األمور والمعلمين 

بنشاط وكفاءة 

لتحقيق إشتراك 

المجتمع المحلي 

مع المدرسة، 

ولعمل المجلس 

 تأثير كبير.

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بالتواصل 

مع أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. يجتمع 

في كثير من 

األحيان مع أولياء 

األمور وأعضاء 

المجتمع المحلي 

وأصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة. يوجد 

مجلس  أولياء 

األمور والمعلمين 

نشط وفعال  وهو 

في العمل من أجل 

تحقيق مشاركة 

المجتمع المحلي 

 مع المدرسة.

يُظهر مدير 

المدرسة االلتزام 

الكافي بالتفاعل 

مع أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. لديه  

اجتماعات 

منتظمة مع أولياء 

األمور وأعضاء 

المجتمع المحلي 

وأصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة ، ولكن 

قد ال تكون هذه 

االجتماعات 

متكررة بما فيه 

الكفاية. يوجد 

مجلس أولياء 

األمور والمعلمين 

ويعمل على 

تحقيق مشاركة 

المجتمع ، لكن 

عمله ليس دائًما 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

محدوًدا بالتفاعل 

مع أولياء األمور 

مع والمجت

المحلي. يلتقي في 

بعض األحيان مع 

أولياء األمور 

وأعضاء المجتمع 

المحلي وأصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة ، ولكن 

هذه االجتماعات 

ليست منتظمة. 

مجلس اولياء 

االمور والمعلمين 

موجود ولكن 

 أنشطته محدودة.

 

يظهر مدير 

التزاًما المدرسة 

ضئياًل أو معدوًما 

بالتواصل مع 

أولياء األمور 

والمجتمع 

المحلي. نادراً ما 

يلتقي اولياء 

االمور أو أفراد 

المجتمع المحلي 

أو أصدقاء 

المدرسة مثل 

رؤساء األقسام 

الخدمية لمناقشة 

القضايا المتعلقة 

بالمدرسة. مجلس 

أولياء األمور 

والمعلمين غير 

 نشط.
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 كفوءاً أو فعاالً.

 

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى رالمؤش المعيار 

يلتزم مدير  

العدالة المدرسة ب

والموضوعية 

في ادارة 

المدرسة 

ومتابعة اداء 

المعلمين 

والموظفين 

 االخرين

يعامل مدير  2-0

المدرسة الطلبة 

بصوره عادلة 

 وباحترام 

ينفذ مدير  2-8

المدرسة القواعد 

واالجراءات 

بموضوعية بعيداً 

االنحياز عن 

 والتفرقة

يعرب مدير 

المدرسة عن 

مستوى عاٍل من 

االلتزام بالعدالة 

والموضوعية 

ويظهر ذلك. و 

يعامل الطلبة 

بإنصاف واحترام 

دائماً. ينفذ  

القواعد 

واإلجراءات 

بمستوى عاٍل من 

الموضوعية 

والكفاءة والحياد 

، دون تحيز 

 وتمييز.

 

 

 

يعرب مدير 

المدرسة عن 

لة االلتزام بالعدا

والموضوعية 

ويُظهر هذا 

االلتزام باستمرار 

في التطبيق 

العملي. ويعامل 

الطلبة بإنصاف 

واحترام دائما. 

يقوم مدير 

المدرسة بتنفيذ 

القواعد 

واإلجراءات 

بمستوى جيد من 

الموضوعية 

والكفاءة والحياد 

، دون تحيز 

 وتمييز.

 

يعرب مدير 

المدرسة عن 

االلتزام بالعدالة 

والموضوعية 

ظهر هذا ويُ 

االلتزام بشكل عام 

في التطبيق 

العملي. و يعامل 

الطلبة بإنصاف 

واحترام. وبشكل 

عام ينفذ مدير 

المدرسة القواعد 

واإلجراءات 

بمستوى جيد من 

الموضوعية 

والكفاءة والحياد 

، دون تحيز 

وتمييز ، اال انه 

توجد في بعض 

االحيان بعض 

االستثناءات  

 البسيطة 

يعرب مدير 

عن المدرسة 

التزامه بالعدالة 

والموضوعية 

ولكن قد ال يظهر 

هذا االلتزام دائًما 

في التطبيق 

العملي. يسعى إلى 

معاملة الطلبة 

بإنصاف وباحترام 

ولكنه ال يفعل ذلك 

دائًما. يقوم مدير 

المدرسة بتنفيذ 

القواعد 

واإلجراءات دون 

تحيز وتمييز إلى 

حد ما ولكنه ال 

ينجح دائًما في 

 .القيام بذلك

يُظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

ضئياًل أو معدوًما 

بالعدالة 

 والموضوعية. 

وال يعامل الطلبة 

بإنصاف واحترام. 

يفشل مدير 

المدرسة في 

بعض األحيان في 

تطبيق القواعد 

واإلجراءات بشكل 

موضوعي أو 

دون تحيز 

 وتمييز.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 
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يلتزم مدير  

المدرسة بالتقييم 

الذاتي لنفسه 

ويشجع على 

غرس القيم 

االيجايبة داخل 

 المدرسة

يقّوم مدير  2-0

المدرسة ادائه 

 بنزاهة 

يشارك  2-8

مدير المدرسة 

في دورات بناء 

القدرات والتنمية 

 المهنية

يزور مدير  2-2

المدرسة مديري 

مدارس آخرين 

لتبادل الخبرات  

 معهم 

ير يكون مد 2-2

المدرسة منفتح 

الذهن متقبل لكل 

ماهو جديد في 

 مهنته

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

قويًا للغاية 

بتحسين الذات. و 

يقوم بالتقييم 

الذاتي بصدق 

ودقة. يشارك 

مدير المدرسة 

بحماس وفعالية 

في الدورات 

التدريبية لبناء 

القدرات والتطوير 

المهني ، ويتابع 

ذلك بتطبيق ما تم 

في تعلمه 

الممارسة. 

يحرص مدير 

المدرسة على 

زيارة مديري 

المدارس اآلخرين 

للتعلم منهم. دائًما 

ما يكون مدير 

المدرسة منفتًحا 

ويشارك بحماس 

مع التطورات 

 الجديدة.

 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بتحسين 

الذات. ويقوم 

بالتقييم الذاتي 

بصدق ودقة. 

يشارك مدير 

المدرسة عن 

طيب خاطر في 

دورات تدريبية 

لبناء القدرات 

والتطوير المهني 

، ويحرص على 

زيارة مديري 

المدارس اآلخرين 

لتبادل الخبرات. 

دائًما ما يكون 

مدير المدرسة 

ا منفتًحا ومستعدً 

لالنخراط في 

تطورات جديدة 

 بشكل بناء.

يظهر مدير 

المدرسة بعض 

االلتزام بتحسين 

الذات. يقوم 

بالتقييم الذاتي 

بصدق ولكن ليس 

دائًما بدقة. 

يشارك مدير 

المدرسة في 

دورات بناء 

القدرات والتطوير 

المهني عند 

الحاجة ، ويزور 

مديري المدارس 

اآلخرين لتبادل 

الخبرات. عادة ما 

ون مدير يك

المدرسة منفتًحا 

ومستعًدا للتعامل 

مع التطورات 

الجديدة بشكل 

 بناء.

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

محدوًدا بتحسين 

الذات. قد يقوم 

بالتقييم الذاتي 

الفردي ولكنه قد 

يكون كريما  أكثر 

من الالزم في 

التقييمات التي 

أجريت. يشارك 

مدير المدرسة في 

بضع دورات 

اء تدريبية لبن

القدرات والتطوير 

المهني ولكن 

نادراً ما يزور 

مديري المدارس 

اآلخرين لتبادل 

الخبرات. يكون 

مدير المدرسة 

مستعًدا في بعض 

األحيان ليكون 

منفتًحا ويقبل 

التطورات 

 الجديدة.

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

بسيطًا أو معدوًما 

بتحسين الذات. ال 

يقوم بالتقييم 

الذاتي الفردي ، 

وال يشارك في 

الدورات التدريبية 

لبناء القدرات أو 

تبادل الزيارات 

مع مديري 

المدارس 

اآلخرين. عادة ما 

يعارض مدير 

المدرسة 

التطورات الجديدة 

 في المهنة.

 0مستوى  8مستوى  2مستوى  2مستوى  2مستوى المؤشر المعيار 

   يُظهر مدير يُظهر مدير يشجع مدير  0-2يلتزم مدير  
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المدرسة بمتابعة 

التقييم الذاتي 

هني والتطوير الم

المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين 

والعاملين 

 االخرين

المدرسة 

المعاونين  

والمعلمين  

والعاملين 

االخرين على 

القيام بالتقييم 

الذاتي 

والمشاركة في 

التدريبات 

والتطوير 

 المهني.

يشجع مدير  2-8

المدرسة 

المعاونين 

والمعلمين 

والعاملين 

االخرين على 

الزيارات تبادل 

فيما بينهم للتعلم 

 وتحسين االداء.

المدرسة التزاما 

عاليا بالتقييم 

الذاتي والتطوير 

المهني المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك. ويشجعهم 

بشدة على إجراء 

التقييم الذاتي ، 

والمشاركة في 

التدريبات 

التطويرية المهنية 

، والقيام بتبادل 

، الزيارات 

ويستجيبون 

 بحماس للتشجيع.

 

 

 

المدرسة التزاًما 

جيًدا بالتقييم 

الذاتي والتطوير 

المهني المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين و بقية 

المالك. ويشجعهم  

على إجراء 

التقييم الذاتي 

والمشاركة في 

التدريبات 

التطويرية المهنية 

والقيام بتالدل 

الزيارات  

ويستجيبون بشكل 

 جابي للتشجيع.إي

يُظهر مدير 

المدرسة االلتزام 

بالتقييم الذاتي 

والتطوير المهني 

المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك. ويشجعهم  

على إجراء 

التقييم الذاتي 

والمشاركة في 

تدريبات التطوير 

المهني ، والقيام 

بتبادل الزيارات، 

لكنهم ال 

يستجيبون دائًما 

 للتشجيع.

 

مدير يُظهر 

المدرسة بعض 

االلتزام بالتقييم 

الذاتي والتطوير 

المهني المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك . قد 

يشجعهم على 

إجراء التقييم 

الذاتي و / أو 

المشاركة في 

تدريبات التطوير 

المهني ، و / أو 

القيام بتبادل 

الزيارات ، ولكن 

مع تأثير محدود 

 في الممارسة.

 

يظهر مدير 

المدرسة التزاًما 

ضئياًل أو معدوًما 

بالتقييم الذاتي 

والتطوير المهني 

المستمر 

للمعاونين 

والمعلمين وبقية 

المالك. ال 

يشجعهم على 

إجراء التقييم 

الذاتي و / أو 

المشاركة في 

تدريبات  التطوير 

المهني ، وال 

يشجعهم على 

 تبادل الزيارات 
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  المدرسة معايير بموجب للمدرسة الذاتي التقييم استمارة :2 الملحق

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

  اوال.

 القيادة

 واالدارة

تمتلك المدرسة رؤية و رسالة  -08

طموحة ومناسبة  و مدونة بوضوح 

 وتحدد توجهات مناسبة لتطور المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

تقوم المدرسة بعملية تقييم  -02

ذاتي بنزاهة و دقة وتستخدم المخرجات 

 بفاعلية لوضع خطط تحسين مناسبة .

 

 

 

 

 

 

توفر قيادة المدرسة بيئة  -02

ايجابية  تمكن نجاح الطلبة والمعلمين 

 وبقية المالك ويقدرها اولياء االمور 
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 القيادة اوال.

 واالدارة

قيادة المدرسة نشطة وفاعلة   -02

في دعم وتحسين التعليم والتعلم 

 وغيرها من جوانب عمل المدرسة

 

 

 

 

 

تدير المدرسة مواردها المادية  -02

وبناياتها ومرافقها الملحقة بكفاءة و 

 فاعلية.

 

 

 

 

 

تدير المدرسة مواردها البشرية  -02

 بكفاءة و فاعلية.

 

 

 

 

للمدرسة إجراءات إلدارة   -02

الجودة، بما في ذلك مراقبة جودة 

 .تقديمها

 

 

 

 

  

 القيادة اوال.

  واالدارة

تشجع المدرسة وتدعم بكفاءة  -02

التنمية المهنية للمعلمين و العاملين 

 اآلخرين

 

 

 

 

 

  عملية صنع القرار فاعلة وتتم  -81
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ادارتها بطريقة تشاورية والعمل بروح 

الفريق الواحد يكون فاعالً في مجتمع 

 .المدرسة

 

 التعليم ثانيا:

 والتعلم

يخطط مدير المدرسة   -80

 والمعلمون تعلم الطلبة بفاعلية

 

 

 

 

 

يستخدم التعليم في المدرسة   -88

اساليب وتقنيات حديثة ونشطة والتي 

تحفز الطلبة على التعلم ودعمهم على 

 التعلم بشكل مستقل

 

 

 

 

 

 التعليم ثانيا.

  والتعلم

. يتم تعزيز التعليم في المدرسة بالمعرفة 08

 باختصاصاتهمالجيدة للمعلمين 

 

 

 

 

 

. يتفاعل المعلمون بشكل فاعل مع 02

 طلبتهم لتعزيز تعلمهم

 

 

 

 

 

 

يراعي التعليم في المدرسة الفروق  -02

الفردية بين الطلبة بما في ذلك الذين لديهم 

صعوبات نفسية او احتياجات تعليمية خاصة 

 ويمكنّهم جميعا من التعلم 
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وتقييم تقدم تقوم المدرسة برصد  -02

 الطلبة بشكل مستمر وفعال

 

  

 ثالثا.

 االهتمام

 بالطلبة

 ودعمهم

تدعم المدرسة التطور  .02

 الشخصي للطالب بفاعلية

 

 

  

تدعم االمدرسة وتؤكد حقوق االنسان   -02

 للطلبة

 

 

 

 

 

المدرسة  دعما مناسبا للطلبة من  توفر  -02    

ذوي   االحتياجات التعليمية الخاصة 

 والموهوبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزز المدرسة صحة الطلبة وسالمتهم  -02    

 .النفسي بشكل فعال    ورفاههم 
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 رابعا.

 مع الشراكة

 المجتمع

شراكة جيدة مع المجتمع  للمدرسة  - 81

 المحلي  ومنظمات المجتمع المدني

 

 

 

 

 

 

تتواصل وتتعاون المدرسة بشكل فاعل مع   -80

وتشركهم في دعم وتعزيز مجلس اولياء االمور  

 تعلم أبنائهم وإنجازهم

 

 

 

 

 

 خامسا.

 النتائج

 والمخرجات

قيم اخالقية واجتماعية جيدة  للطلبة  -88

 ويعرفون كيف يحافظون على سالمتهم وصحتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 االداء االكاديمي للطلبة جيد او تحسن  -82

 

 

 

 

 

 

 خامسا.

 النتائج

 والمخرجات

الطلبة واولياء االمور راضين عن التعليم   -82

 الذي تقدمه المدرسة
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الطلبة مهاراتهم الفكرية  يطور  -82

 واالجتماعية  والذكائية بشكل جيد
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 : استمارة الخطة التطويرية للمدرسة2الملحق 

المجال ورقم 

 المعيار

 -الهدف المعيار

التطوير 

والتحسين 

الواجب 

 انجازه

االجراءات 

المحددة وذات 

الصلة والقابلة 

لتحقيق  

 المتخذة

التاريخ الذي 

يتم فيه اتخاذ 

 االجراء 

الشخص/ 

االشخاص 

المسؤولين عن 

 االجراء 

الموارد 

 المطلوبة

كيف سيتم 

التحقق من 

االجراءات 

 المتخذة

كيف سنقيم  فيما 

اذا كان االجراء 

فاعال وماهي 

االدلة التي تثبت 

 هذه الفاعلية
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 استمارة التقييم الذاتي للمعلمين وتقييم االقران بموجب معايير المعلمين: 2الملحق 

 

 الدرجات المالحظات

 : تجاوز المعيار2

 : يلبي المعيار في كافة المحاور2

 : يلبي المعيار في بعض المحاور2

 : يحتاج الى تحسين لتلبية المعيار8

: يحتاج الى تحسين كبير لتلبية 0

 المعيار

 المجال  المعيار 

 المعرفة  يعرف المعلم المواضيع التي يدرسها  -0  

يعتتتترف المعلتتتتم ويفهتتتتم متطلبتتتتات المتتتتنهج الدراستتتتي -8  

 للموضوع الذي يدرسه 

يعرف المعلتم ويفهتم كيفيتة عترض موضتوع التدرس  -2  

 للطلبة 

 يعرف المعلم ويفهم كيف َ يتعلم ويتطور  الطلبة  -2  

 يعرف المعلم ويفهم علم طرائق التدريس الحديثة -2  

يعتتتترف المعلتتتتم ويفهتتتتم استتتتاليب التقيتتتتيم واالختبتتتتار  -2  

 والتقويم 

يستتتطيع المعلتتم ان يشتترح الموضتتوع بشتتكل واضتتح  -0  

 ويجعلة ممتعا للطلبة 

 المهارات 

يستطيع المعلم ان يضع خطة مناسبة النشتطة التتعلم   -8  

 للطلبة 
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يستطيع المعلم ان يتواصل ويتفاعتل بشتكل فٌعتال متع  -2  

 الطلبة

 يستطيع المعلم ان يحفز الطلبة على التعلم  -2  

 يستطيع المعلم أدارة الصف الدراسي بشكل فٌعال  -2  

يستتتطيع المعلتتم ان يستتتخدم طرائتتق تتتدريس حديثتتة  -2  

تمكن الطلبة من المشاركة وتطوير مهارات التعلم بشكل 

 فعال 

يستتتتتطيع المعلتتتتم تقتتتتويم اداء الطلبتتتتة بكفتتتتاءه ودقتتتتة -2  

 ويستخدم نتائج التقويم لتعزيز اداء الطلبة   

يستطيع المعلم ان يمكن الطلبة من التعلم بشكل فعال  -2  

 بعين االعتبار الفروق الفردية بينهم  اخذا ُ

يلتزم المعلتم بتاداء مهنتة التعلتيم ويعتزز تعلتم الطلبتة  -0  

 لتمكينهم من تحقيق مستوى عالي من االداء الجيد  

القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم 

 واالتجاهات 

يلتتتتتزم المعلتتتتم بترستتتتيخ وغتتتترس القتتتتيم الوطنيتتتتة  -8  

 واالخالقية في نفوس الطلبة 

يلتزم المعلم بعالقات ايجابية مع الطلبة وزمالئته فتي  -2  

 العمل واالسر والمجتمع 

 يلتزم المعلم بالمشاركة في االنشطة المدرسية  -2  

يلتتزم المعلتتم بتتالتقييم التتذاتي الداء وظيفتتته وتحستتين  -2  

 اداءه من خالل التنمية المهنية 

الطلبتتة  التتذين  . يلتتتزم المعلتتم بضتتمان امكانيتتة  تحقيتتق2  



059 
 

لديهم صعوبات تعلم نفسية أو بدنية  أفضل ما لديهم من 

 قدرات.
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 : استمارة التقييم الذاتي لمدير المدرسة وتقييم االقران بموجب معايير مدير المدرسة2الملحق 

 

 الدرجات المعيار المجال

 : تجاوز المعيار2

 : يلبي المعيار في كافة المحاور2

 يلبي المعيار في بعض المحاور: 2

 : يحتاج الى تحسين لتلبية المعيار8

 : يحتاج الى تحسين كبير لتلبية المعيار0

 المالحظات

يعرف المدير ويفهم الفلسفة  -0 المعرفة

 والسياسات واالهداف التربوية

 

 

 

 

 

يعرف المدير ويفهم طرائق التدريس  -8

 الحديثة

 

 

 

 

 

المتطلبات يعرف المدير ويفهم  -2

القانونية المتعلقة ذات الصلة بعمل 

 المدرسة

 

 

 

 

 

 

يعرف المدير ويفهم أساليب قيادة  -2

 وادارة المدرسة

 

 

 

 

يعرف المدير ويفهم الظروف  -2

 االجتماعية والبيئة التي يعيش فيها الطلبة 
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يعرف مدير المدرسة ويفهم عملية  -2

 التقييم الذاتي والخارجي للمدرسة

والتخطيط لتطوير للمدرسة والعمل مع 

 المشرف الصديق الناقد

 

 

 

 

 

يستطيع المدير قيادة عمليتي التعليم -0 المهارات

والتعلم واستخدام طرائق التدريس الحديثة 

 لضمان جودة التعليم

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة بناء عالقات  -8

ايجابية مع الطلبة والمعلمين ويشجع العمل 

 التعاوني

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة توفير بيئة امنة -2

 ومشجعة النجاح عمليتي التعليم والتعلم

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة ان يخطط وينفذ  -2

ويتابع ويقوم االعمال لتحسين اداء 

 المدرسة

 

 

 

 

 

المدرسة و مع المالك  يتشاور  مدير -2

االداري والتعليمي ويمنحهم الصالحيات 

ويشركهم في تحمل المسؤليات وصناعة 

 القرار

 

 

 

 

 

يستطيع مدير المدرسة ادارة كافة  -2

 الموارد المدرسية بكفائة وفعالية
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يستطيع مدير المدرسة المحافظة على  -2

عالقات تواصل جيدة داخل وخارج 

 المدرسة

 

 

 

 

. يستطيع مدير المدرسة تحليل اداء 2

المدرسة بدقة وتحديد نقاط القوة 

 والمجاالت التي تحتاج الى تحسين

 

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بضمان الجودة  -0 القيم واالتجاهات

العالية لعمليتي التعليم والتعلم وان جميع 

الطلبة يحرزون تقدما وان المدرسة تتقدم 

 بشكل مستمر

 

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بتحمل المسؤلية  -8

 كقائد تربوي

 

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بالتعامل مع اولياء  -2

االمور والمجتمع المحلي واشراكهم في 

 فعاليات المدرسة

 

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بالعدالة  -2

والموضوعية في ادارة المدرسة ومتابعة 

 اداء المعلمين والموظفين االخرين

 

 

 

 

يلتزم مدير المدرسة بالتقييم الذاتي  -2

وااللتطوير المهني  لنفسه ويشجع على 

 غرز القيم االيجابية داخل المدرسة

 

 

 

 

 

  يلتزم مدير المدرسة بمتابعة التقييم  -2
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الذاتي والتطوير المهني المستمر 

 للمعاونين والمعلمين والعاملين االخرين
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 دليل التقييم الخارجي للمدرسة

 مديريات التربية كافة عدا اقليم كردستان
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مع الحاجة الى  لتطوير وتحسين التعليم في العراق وبما يتناسب تسعى وزارة التربية وبشكل دؤوب على العمل

التربوية للوصول الى اعلى  التربوية على المستوى العالمي لالرتقاء بالعملية التجديد ومواكبة المستويات

 البريطاني من خالل برنامج بناء القدرات في المجلس الثقافيوقد عملت الوزارة بالشراكة مع  .المستويات

 التعليم االبتدائي والثانوي: تحسين جودة التعليم

بواقع المدارس  من اجل النهوض 8102االوروبي منذ شباط  ومساواة الفرص في التعلم والممول من االتحاد

الوزارة لتبنيها من اجل  ين والتي تسعىللمشرفين التربوين واالختصاصي وبما يتناسب مع االدوار الجديدة

تجديد  ان هذة الخطوة هي خطوة رائدة في مجال .مسؤولية التحسين والتطوير تمكين المدرسة لتحمل

الى ان يكون االشراف  تحسين وممارسة ادوارا جديدة للمشرفين تهدف االساليب االشرافية في العمل على

 اراسات الدولية الحالية ضمنوالتي تعكس المم الداعم والمحفز للمدرسة

 .والتطوير للمدرسة السياق العراقي من خالل دعم التحسين

المدرسة الجديدة  من قبل لجان من المشرفين بموجب معايير ان تبني الوزارة لعملية التقييم الخارجي للمدارس

بموضوعية من خالل وفاعليتها  اداء المدارس في العراق والحكم على ادائها ستساعد على تحديد مستويات

 .والفلسفة التربوية للتعليم في بلدنا العزيز والنزيه مع المعايير الوطنية والمتسق مع السياسة التحليل الصادق

 للنجاح في هذة الخطوة في طريق التحسين أن ثقتنا عالية بالجهاز االشرافي وبعملهم الحثيث

من القيام بهذة المهمة  صوى من التدريبات لتمكينهملالستفادة الق وأملنا ان يعملوا بجدية وحرص…والتطوير

 .بمستوى اداء مدارسنا وخدمة لطلبتنا االعزاء على اتم وجه لالرتقاء
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 من طلبتها تمكين جودة  ومدى أدائها، جودة ومدى المدرسة، جودة مدى على الحكم عملية هو المدرسة تقييم

 إلى تحتاج وما جيد بشكل المدرسة به تقوم ما تحديد من بالتقييم القائمين تمكن تشخيص، عملية وهي.  التعلم

 المدرسة أداء على الحكم وبأمكانهم المدرسة خارج من أشخاص قبل من الخارجي التقييم إجراء يتم  .تحسينه

 .وموضوعي مستقل بشكل

 

 المدرسة لتحميل وسيلة أنه كما. المدرسة تحسين تعزيز هو الخارجي التقييم من الرئيسي والغرض

 لمساعدتها بل ومعاقبتها، المدرسة انتقاد ليس المقيّم هدف. للمعنيين أدائها عن المعلومات وتقديم المسؤولية،

 .لطالبها توفره الذي التعليم نوعية  تحسين على

 

 طريق: عن المدرسة عمل تحسين على الخارجي التقييم يساعد

  وترتيب توضيح على القادة ومساعدة المدرسة في والضعف القوة لنقاط الصحيح التقييم تقديم 

  تحسين الى تحتاج التي المدرسة اداء جوانب اولويات

 

 يضعونها التي والتوقعات بالمدارس الخاصة المعايير فهم على فيها والعاملين المدرسة مدير مساعدة  

 

 للمدرسة الذاتي التقييم دقة لتحسين المدرسة في العاملين ةوبقي للمدير التقييم عملية شرح 

 

 الن للتحسين حافز وتوفير بها واالحتفاء المدرسة نجاحات على التعرف خالل من التشجيع تقديم 

 تقدمها من ليتحققوا للمدرسة سيعودون الخارجيين المقييمين

 

خالل توفير البيانات، استنادا  من ككل المدارس تحسين تعزيز على التربية وزارة الخارجي التقييم سيساعد كما

إلى أحكام موضوعية بموجب  المعايير، حول جودة اداء كل مدرسة في العراق. وسيتيح تحليل البيانات تحديد 

يد من الدعم لتحسينها. وسوف تظهر أيضا المدارس والمديريات ذات االداء الجيد وتلك التي تحتاج إلى مز

المعايير التي تحققها معظم المدارس وتلك التي التحققها.  وستمكن البيانات اصحاب القرار من رصد وتقييم 

 أداء المدارس ووضع الخطط، استنادا إلى أدلة موضوعية، لتحسينها.

 

 يجب جيدا. تدريبا تلقى وممن بعناية اختيارهم يتم مشرفين ثالث من مكونة لجان الخارجي التقييم بعملية تقوم

 تقييمها. سيتم التي للمدرسة المتابع او االداري المشرف او الناقد الصديق المشرف على اللجنة التشتمل ان

 الخارجي. التقييم بعملية للقيام مؤهل مشرف كل يكون ان ويجب

 

 وسيقوم دوامها. فترة وطول المدرسة حجم على اعتمادا اربعه او ثالثة او يومين مدى على التقييم اجراء يتم

 بعين أخذين المديرية في العالقة ذات الجهات مع والتنسيق المشاورة بعد التقييم مدة بتحديد اللجنة رئيس

 مدة تحديد اجل من المدرسة جدول طبيعةو المدرسة في الدوامات وعدد والمعلمين الطلبة عدد  االعتبار

 وتتولى فقط واحدة مدرسة بتقييم التقييم لجنة تقوم البناية نفس تشغل مدرسة من اكثر  وجود حال في التقييم.

 كانت اذا اما الخ ثالثة... مدرسة هناك كانت اذا ثالثة ولجنة اخرى لجنة الثانية للمدرسة الخارجي التقييم عملية

   المدرسة. هذه دوامات لكل والتقييم بالمالحظة العمل فيتم واحد وبمدير اكثر أو ينبداوم المدرسة
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 بالمؤشرات التقييم لجنة في االعضاء  المشرفون ويسترشد .82الـ المدرسة معايير بموجب المدارس تقييم يتم

 والمعنيين المدرسة رمدي مع والمقابالت المباشرة المالحظة من الصلة ذات االدلة لجمع معيار بكل الخاصة

 يتم بعدها المعايير. بموجب المدرسة اداء على للحكم االربعه االداء واصفات وسيستخدمون السجالت. وتدقيق

 مستواها. وتحديد للمدرسة الكلية النتيجة جمع

 

 هي: االربعه االداء مستويات

 المعيار تجاوزت :2 المستوى

  المعيار تلبي :2 المستوى

  المعيار لتلبية التحسين الى تحتاج :8 المستوى

 المعيار لتلبية كبير تحسين الى تحتاج :0 المستوى

 

  والواصفات والمؤشرات المدرسة معايير اطار 0 رقم الملحق ويتضمن

 

 الى مدرسة من تختلف قد والتي فترات وعلى الخارجية التقييمات من مزيدا المدرسة ستتلقى تقييم، اول بعد

 منذ تغير قد المدرسة اداء كان اذا ما بتقييم التقييم لجنة ستقوم الالحقة والتقييمات الثاني التقييم وخالل اخرى.

 التغيير. ذلك مقدار وما السابق الخارجي التقييم

 

 

 

 

 :مدارسلليجب على المقيّمين الخارجيين 

 

 إظهار االحترام لجميع األطراف •

 

 العمل بنزاهة في جميع االوقات  •

 

 موضوعية مع ضمان دعمها باألدلةإصدار أحكام • 

 

 الصدق والشفافية في العالقة مع الزمالء والعاملين في المدرسة •

 

 التواصل بوضوح وبشكل مباشر •

 

 تجنب التحيز والمحسوبية •

 

 االعتدال في التصرف  والتواضع •

 

 إظهار االلتزام بعملهم والعمل المستمر على تحسين جودته  •
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 والواصفات والمؤشرات 82الـ المدرسة بمعايير تامة معرفة الخارجي التقييم لجنة العضاء يكون ان يجب

 وملحقاته. الخارجي التقييم ودليل

 مايلي: اللجنة رئيس  مسؤولية وستكون كفريق. اللجنة اعضاء سيعمل

o التخطيط استمارة  8 رقم الملحق انظر للتقييم. خطة تهيئة  

o تولى الثالث الفريق اعضاء من كل من الطلب يمكن الثالث. الفريق اعضاء على المهام توزيع  

 جمع في االسهام على قادرون الثالث ان من الرغم على معينة لمعايير االدلة جمع عملية قيادة

 المعايير. بكافة المتعلقة االدلة

o أسبوع قبل التقييم لجنة زيارة بموعد المدرسة مدير إعالم 

o  اللجنة في االخرين العضوين مع التحضير اجتماع وترأس المطلوبة. السجالت جمع 

o  المدرسة في  والمعاونين المدرسة مدير مع األولي االجتماع رئاسة 

o  االمور اولياء مجلس ورئيس المدرسة مدير مع مناقشات إجراء 

o  اللجنة في اآلخرين العضوين قبل من المسؤوليات وأداء المهام إنجاز على اإلشراف 

o ويتم اللجنة أعضاء جميع جمعها التي األدلة في النظر يتم عندما التقييم نهاية قبل اجتماع عقد 

  معيار كل بموجب األحکام علی االتفاق

o  المدرسة مع الراجعة التغذية اجتماع ترأس 

o  خطر اي حول ال:مث ) المدرسة في المشرفين زيارات سجل في عاجلة توصيات أي كتابة 

 تم ما اذا االختصاص التربوي/ االشراف مدير الى منفصلة مذكرة وكتابة الطلبة( سالمة يهدد

 الضروري ومن مشرف اي قبل من المدرسة زيارة تتم لم اذا مثال: ) ادارية قضية اي تحديد

 لها( زيارتهم

o  اللجنة في االخرين العضوين مساهمات إلى استنادا التقييم، عن التقرير كتابة تنسيق      

 التربية. عام مدير إلى إرسالها وضمان

 باستخدام لها التخطيط ويجب األدلة. جمع ألنشطة برنامجا اللجنة رئيس قبل من المعدة الخطة ستتضمن

  الدروس. مشاهدة البرنامج وسيتضمن  ("2 )الملحق معيار لكل االدلة جمع حول "ارشادات

 أن ويمكن. التقييم بدء قبل التحضيري االجتماع في للمناقشة والتقارير لسجالتا جمع اللجنة رئيس على يجب

 :هذه تشمل

 (اخرى االمتحانات، قسم ،التربية لوزارة االلكتروني الموقع من ) الطلبة امتحانات نتائج 

 االدارة( من طلبه يتم ) الدروس جدول 
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 المدرسة عن االساسية المعلومات  

 الجودة ادارة سجل  

 ادارة شعبة او المدرسة في موجودة ) للمدرسة التطويرية والخطة للمدرسة الذاتي مالتقيي 

 الجودة(

 تقييم هناك يكون )عندما للمدرسة الخارجي التقييم ذلك في بما للمشرفين السابقة التقييمات 

 والمعاونين المدرسة ومدير المعلمين تقييمات و ( للمدرسة سابق

  الخارجي التقييم بزيارة القيام قبل للمدرسة الناقد الصديق مع اجتماعا اللجنة رئيس يرتب وقد

 جو خلق الهدف يكون نأ وينبغي. التقييم زيارة بداية في معا المدرسة إلى اللجنة أعضاء يصل أن ينبغي

 وليس التحسين، على المدرسة مساعدة في يرغبون كزمالء أنفسهم وتقديم البداية، من بناء وجو إيجابي

 عن مقدمة تقديم إلى يدعوه وأن المدرسة، لمدير احتراما يبدوا أن وعليهم. خطأ على العثور يريدون كمفتشين

 .المدرسة

 أن وعليهم. وموضوعيين صادقين ولكن ودودين  الخارجي التقييم مدة طوال اللجنة، أعضاء يكون أن ينبغي

 .له مفاجأة الخارجي التقييم نتائج تكون ال حتى المدرسة، مدير مع الحوار على يحافظوا

 

 تتم درس كل في. الدروس مشاهدة من المستمدة األدلة على كبيرا اعتمادا والتعلم التعليم جودة تقييم يعتمد

 كل أو بعض بموجب والتعلم التعليم جودة على حكما يصدر أن المقيّم( )المشرف المشاهد على يجب مشاهدته،

  .  المدرسة( معايير من 8 )المجال والتعلم التعليم معايير

 يشاهده الذي الدرس يكون عندما . الطلبة وتعلم للتعليم العامة الجودة على الدروس مشاهدات ستركز

 اختصاصه معرفة الى اشارة تتضمن قد (08 )المعيار المعلم معرفة تقييم فان  المادة في المختص المشرف

 بموجب األحكام هذه تسجيل وينبغي كفرد. المعلم اداء وليس والتعلم لتعليما نوعية على التركيز يبقى ولكن

 التعليم نوعية حول االحكام تسجيل استمارة في درس ولكل (02-01 من المعايير ) والتعلم التعليم معايير

 الدروس مشاهدة من المستويات تسجيل جدول باستخدام وتلخيصها (2 الملحق )انظر  الدروس في  والتعلم

 كما. المدرسة أنحاء جميع في والتعلم التعليم لنوعية شاملة صورة التعقب جدول وسيوفر (2 الملحق )انظر

 مراقبة الممكن من يكون ال قد ولكن المتاح، الوقت في اإلمكان قدر الدروس من العديد مشاهدة مراعاة يجب

 وآرائهم تعليمهم حول األدلة وجمع دتهم،مشاه يمكن ال الذين المعلمين مع اجتماع عقد وينبغي. معلم كل اداء

       ..المدرسة عمل من أخرى جوانب عن

 لمساعدتهم دروسهم، مشاهدة تمت الذين للمعلمين موجزة شفوية مالحظات تقديم اللجنة أعضاء على يجب

 .كفرد المعلم بتقييم يقومون ال أنهم يوضحوا أن يجب ولكن تعليمهم، تحسين على

على االدلة من النقاشات مع مدير المدرسة والمعاونين ومالحظة عملهم  تقييم القيادة واالدارة يجب ان يستند 

قد تأتي أدلة أخرى ذات صلة من المناقشات مع الطلبة والمعلمين وأولياء األمور، ومراقبة ودراسة السجالت. 

 .2الملحق رقم درسة في عمل المدرسة ككل. ويمكن االطالع على أمثلة لألسئلة التي يطرحها مدير الم
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 حول االمور اولياء نظر وجهات عن ليسأله  االمور اولياء مجلس رئيس مع اللجنة رئيس يجتمع أن يجب

 لعضو وينبغي آرائهم، إبداء منهم ليطلب المعلمين من مجموعة مع اللجنة عضو يجتمع أن وينبغي المدرسة.

 وجهات إلى لالستماع الطلبة إلى التحدث اللجنة أعضاء على يجب. التربوي المرشد مع اجتماع عقد اللجنة في

 الطلبة على استبيان توزيع له يجوز لذلك، ضرورة اللجنة رئيس رأى وإذا. المدرسة حول وآرائهم نظرهم

  .النتائج وتحليل

 المرشد الى توجه التي االسئلة عن وامثلة 2 رقم الملحق في المعلمين الى توجه التي االسئلة على امثلة

 عن وامثلة  2 رقم الملحق في االمور اولياء الى توجه التي االسئلة عن وامثلة  2 رقم الملحق في التربوي

  01رقم الملحق في الطلبة الى توجه التي االسئلة

 

  واألدلة المالحظات لتقديم (00 رقم الملحق ) واالحكام االدلة سجل استخدام اللجنة في عضو كل على يجب

  االحكام. مسودة وتسجيل يجمعونه معيار بكل الصلة ذات

وقرب نهاية اليوم األخير من التقييم، يجب أن تجتمع اللجنة علی انفراد لمراجعة االحكام التي تم جمعها. وفي 

ة واحدة من سجل  االدلة هذا االجتماع يجب مناقشة و تقييم أداء المدرسة بموجب کل معيار واستكمال  استمار

واالحكام. وعلى رئيس اللجنة أن يقود هذا االجتماع الذي من المرجح أن يستمر لمدة ساعة على األقل لغرض 

 .التوصل الى الحكم النهائي

 

أن تجتمع اللجنة مع مدير المدرسة، ومعاوني  في نهاية التقييم الخارجي، وبعد اجتماع اللجنة المنفرد  يجب

مدير المدرسة، والمرشد التربوي ورئيس مجلس اولياء االمور  وممثلين عن المعلمين )ربما متطوعون 

يحضر المشرف الصديق اال يمثلون معلمي اقسام كل المواد الدراسية(  لتقديم التغذية الراجعة الشفهية. يجب 

اع. يترأس هذا االجتماع رئيس اللجنة. ويحرص أن تكون لغة التواصل في هذا الناقد للمدرسة هذا االجتم

االجتماع إيجابية وبناءة، ينبغي تلخيص نقاط القوة في المدرسة أوال، ومن ثم ينبغي تحديد مجاالت التحسين 

يجب ان سين.بطريقة بناءة، مع تقديم االقتراحات بشأن اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المدرسة لتحقيق التح

يجب اعالم المدرسة بدرجة تكون التغذية الراجعة الشفوية متسقة مع ما سيتم كتابته في تقرير التقييم النهائي. 

التقييم والمستوى العام للمدرسة ولكن ليس من الضروري تقديم مستوى كل معيار.ويجب االشارة عند ذكر 

درجات المعمول بها في النظام التعليمي في العراق درجة المدرسة ان هذه الدرجة ذات طبيعة مختلفة عن ال

وهي ببساطة مجموع مستويات كل معيار واليجب مقارنتها بالتصنيفات المعتادة لـ "الممتاز" و "الجيد جدا" 

و"الجيد"...الخ.  و يجب تجنب االشارات الى االفراد ويكون التركيز على تقديم ملخص اداء المدرسة 

 ها.والتحسينات التي تحتاج

 

 بعد التقييم الخارجي، ينبغي لرئيس اللجنة تنسيق عملية كتابة التقرير الذي يتضمن ما يلي:

 

  اسم وتاريخ تأسيس المدرسة وعدد وعمر ونوع الطلبة  -معلومات أساسية عن المدرسة

وعدد الدوامات وعدد الصفوف وعدد المعلمين  وشهاداتهم ونسب نجاح الطلبة لكل مرحلة 

 ا قبل التخرج وعدد الطلبة من ذوي االعاقة وذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والذين تسربو

 تاريخ التقييم  الخارجي ومدته. وتكتب أسماء أعضاء اللجنة مع تواقيعهم في نهاية التقييم 

 

 ( لكل معيار، مع التعليق على كل درجة تقييم2-0درجة التقييم ) 
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  ،مع اإلشارة إلى أي تحديات معينة واجهتها و  ملخص عن نقاط القوة والضعف في المدرسة

 .(2-0/ أو الدعم المقدم لها، ودرجة التقييم العام للمدرسة )من 

   ينبغي أن تكون المقترحات ذات صلة  بالقضايا الهامة بدال من المسائل التفصيلية، وينبغي أن

 .تقدم للمدرسة إرشادات بشأن اإلجراءات التي يجب اتخاذها

 

 يحتوي التقرير أية توصيات عاجلة تم تدوينها في سجل زيارة المشرفين للمدرسة. ال يجب ان 

ويجب ان يكون محتوى التقرير متسق مع التغذية الراجعة الشفوية والتي تم تقديمها خالل االجتماع في نهاية 

 التقييم. ويجب ان اليحتوي التقرير اية مفاجأت للمدرسة.

 

 .08الملحق رقم الخارجي للمدرسة في توجد استمارة التقرير والتقييم 

 

وااليعاز   يتم ارسال التقرير الى مدير االشراف التربوي / االختصاصي الذي يقوم بدوره برفعه الى المدير العام

المدرسة وقسم االشراف  وقسم التخطيط وشعبة ضمان الجودة في اسرع وقت ممكن  بتوزيع نسخ منه الى 

 بعد اجراء التقييم الخارجي

 

بعد استالم المدرسة للتقرير، يجب على المشرف الصديق الناقد للمدرسة  أن يدعم المدرسة في مناقشة نتائج 

التقييم الخارجي ومراجعة تنقيح التقويم الذاتي للمدرسة وخطة تطوير المدرسة إذا لزم األمر، ومساعدة قادة 

 ت الواردة في تقرير التقييم الخارجي.المدرسة لتخطيط وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لالستجابة للمقترحا
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أطار معايير المدرسة: 0الملحق رقم   

 

 الواصفات المؤشرات المعايير المجال

 0المستوى  8المستوى  2المستوى  2المستوى 

أوال: 

القيادة 

 واالدارة 

 

تمتلك  -2

المدرسة 

رؤية و 

رسالة 

طموحة 

ومناسبة  و 

مدونة 

بوضوح 

وتحدد 

توجهات 

مناسبة 

لتطور 

 المدرسة 

 

 

 

 

تحدد وثيقة  المدرسة  0-2

رؤيتها ورسالتها 

بوضوح وترتكز على 

 رفع مستوى أداء الطلبة.

 

تعتمد الرؤيا والرسالة  0-01

على دراسات و بحوث 

تلبي الحاجات المحلية 

 وتعكس المعايير الدولية.

 

يشارك جميع العاملين  0-00

في المدرسة وممثلين 

 من االطراف التربوية

في   والمجتمع المحلي

صياغة رؤية المدرسة 

 ورسالتها.

 

يلتزم المعنيون برؤية  0-08

المدرسة ورسالتها 

ويتولون قيادة عملية 

رؤية ورسالة 

المدرسة مبتكرة 

وتعكس تطلعات 

عالية إلنجاز الطلبة  

وتعبر عن ملكية 

المدرسة لها وتلبي 

الحاجات المحلية 

وتعكس المعايير 

الدولية ومعززة 

بمشاركة وحماس 

كل افراد المجتمع 

وتساهم المدرسي 

في تحسين مستوى 

اداء الطلبة بشكل 

 فاعل

 

 

 

 المدرسة رؤية

 ورسالتها واضحة

 وتعكس مالئمة

 المناسب الطموح

 معظم وساهم

 المجتمع اعضاء

 في المدرسي

  ودعمها فهمها

  وتساهم وانتاجها

 تحسين في

 اداء مستوى

  المدرسة

 

 المدرسة تمتلك

 ورسالة رؤية

 غير عامة

 شارك مناسبة.

 اعضاء بعض

 المدرسي المجتمع

 ولم اعدادها في

 تحسين في تساهم

 اداء مستوى

  المدرسة

 

  

 ورسالتها المدرسة رؤية

 واضحة وغير محدودة

 أعدت استشارة بدون وانتجت

 المجتمع اعضاء بعض من

 من مفهومة وغير المدرسي

 رؤية الى تفتقر /أو االخرين

  . ورسالة
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  الدعم لها.

تقوم  -2

المدرسة 

بعملية تقييم 

ذاتي بنزاهة 

 و دقة

وتستخدم 

المخرجات 

بفاعلية 

لوضع خطط 

تحسين 

 مناسبة .

التقييم الذاتي على  يستند  8-0

االدلة بما في ذلك الرقابة 

والتحليل ومن اراء الطلبة 

والمعلمين والمالك االخرين 

 واولياء االمور والمجتمع المحلي

 

 

 

 تعرف قيادة المدرسة   8-8

والمعلمين وغيرهم من العاملين 

في المدرسة كيفية تحليل نقاط 

المدرسة  تجري

تقييما ذاتيا صادقا 

ودقيقا مبنيا على 

تحليل نقاط القوة 

والضعف ويستند 

اقعية من إلى أدلة و

مصادر عديدة. 

ولديها خطة 

تطويرية فاعلة  

تركز بشكل واضح 

على االولويات  

التي تحتاجها 

المدرسة للتحسين 

والتطوير  ومحددة 

 المدرسة تجري

 ذاتيا تقييما

 ببعض مدعوما

 وانتجت األدلة

  تطويرية خطة

 األولويات ددتح

  المناسبة،

 بعض وعالجت

 الضعف نقاط

 من بعض وعززت

 في بما القوة نقاط

 التقييمات ذلك

 )اينما الخارجية

للمدرسة تقييم 

ذاتي، ولكنه ال 

يستند إلى أدلة 

واضحة. وهناك 

خطة تطويرية  

عامة، وقد  ولكنها

تركز على المباني 

والمرافق بدال من 

تحسين نوعية 

التعليم. وقد تكون 

نسخت الخطة 

التطويرية فهي 

غير مستندة  على 

التقييم الذاتي و / 

لم تقم المدرسة بالتقييم الذاتي 

 و/أو التمتلك خطة تطويرية.
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القوة والضعف في اداء المدرسة 

 بدقة.

 

 

طي الخطط االستراتيجية تع 8-2

للمدرسة االولوية ألهم القضايا 

التي تحتاج الى تحسين وتتضمن 

توصيات من التقييمات الخارجية  

وتكون طموحة وتشمل 

االجراءات المناسبة والجداول 

 الزمنية  

بجدول زمني، 

وتتضمن توصيات 

التقييمات الخارجية 

 )اينما كان مناسبا(

 

 ، مناسبا( كان

 على وتركز

 نوعية تحسين

 .التعليم

 

أو ال تتضمن 

توصيات من 

التقييمات 

  الخارجية

 



101 
 

أوال: 

القيادة 

 واالدارة 

 

 

. توفر قيادة 2

المدرسة بيئة 

ايجابية  تمكن 

نجاح الطلبة 

والمعلمين وبقية 

المالك ويقدرها 

 اولياء االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

تتقاسم القيادة والمعلمين  0.2

وغيرهم من المالك والطلبة نفس 

األهداف: هناك وحدة قوية 

للهدف في المدرسة، وموقف 

 .إيجابي من التغيير والتطوير

يتحمل جميع الكبار   8.2

ؤولية التعلم والرفاه والتطوير مس

 .للطلبة

يُظهر الطلبة الفخر   2.2

بالمدرسة، ويتم عرض 

انجازاتهم واالحتفاء بها في 

 .جميع أنحاء المدرسة

تشكل القيادة مثاال جيدا    2.2

للمجتمع المدرسي بأكمله، 

وتبدي اهتماما برفاه المعلمين 

وغيرهم من المالك وتبني 

 .قدراتهم

يحترم الطلبة والمعلمين    2.2

وغيرهم من المالك وأولياء 

 األمور قيادة المدرسة 

 المدرسة قيادة

 ونشطة فاعلة

 جماعيا وتعمل

 الواحد الفريق بروح

 والمالك للطلبة قدوة

 المحلي والمجتمع

 بشكل ملتزمين وهم

 بالتطوير كبير

 وتهيئ والتحسين

 العمال ايجابية بيئة

 وتحتفي المدرسة

 لبةالط بنجاحات

 في والعاملين

 وتحظى المدرسة

 من كبير باحترام

 الطلبة قبل

 في والعاملين

 والمجتمع المدرسة

  المحلي

 القيادة تعمل

 كفريق المدرسية

 بيئة وتوفر واحد،

 في إيجابية

 وتعزز المدرسة

 المدرسة تطوير

 يحتفي. وتحسينها

 المدرسة قادة

 التي بالنجاحات

 الموظفون حققها

 معظم. والطلبة

 والمعلمين لبةالط

 األمور وأولياء

 فخورون

 بالمدرسة

 ويحترمون

 .قيادتها

 

 المدرسة  ادارة

 ال ولكن تقليدية،

 التوجيه توفر

 لتطويرها

. وتحسينها

 بيئة وتحسين

  وتهتم  المدرسة

 بالطلبة المدرسة

 بشكل  والمالك

 واليحتفى محدود

 إال بإنجازاتهم

. محدود بقدر

 والمالك الطلبة

 راألمو وأولياء

 احترام لديهم

 الدارة محدود

   المدرسة

ادارة المدرسة ضعيفة، وال 

تكون  قدوة حسنة لهم. 

التتمكن  المدرسة  من توفير 

بيئة تعليمية إيجابية، ولدى 

العاملين والطلبة وأولياء 

األمور قليل من االرتياح أو 

االحترام  الدارتها واليحتفى 

 باي انجاز.

. قيادة المدرسة 2

وفاعلة في نشطة 

دعم وتحسين التعليم 

والتعلم وغيرها من 

 جوانب عمل المدرسة

تقدم القيادة المدرسية قيادة  0.2

توجيهية للمعلمين وبقية المالك 

وتدعم طرائق التعليم والتعلم 

 الحديثة

 

توجه قيادة 

المدرسة جميع 

المعلمين وبقية 

المالك وتدعم 

استخدام طرائق 

التدريس الحديثة 

توجه قيادة 

المعلمين  المدرسة

وتدعم استخدام 

طرائق التدريس 

الحديثة وتتابع 

تحسين عمليتي 

توجه ادارة 

المدرسة المعلمين 

باستخدام طرائق 

التدريس الحديثة 

بشكل عام ) من 

 خالل االجتماعات(

ادارة المدرسة تقليدية والتقدم 

التوجيه الصحيح على دعم 

المعلمين في استخدام طرائق 

التعليم الحديثة وتتابع عملية  

تحسين التعليم والتعلم بشكل 
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توجه القيادة المدرسية   8.2

وتتابع  وتحسن بشكل فاعل 

 التعليم والتعلم وعمل المالك

وتتابع تحسين 

عمليتي التعليم 

والتعلم بشكل فعال 

ونشط من خالل 

الزيارات الصفية 

وتقديم التغذية 

الراجعة وتوفير 

المستلزمات  

التعليمية الالزمة 

وتشجع المتميزين 

 منهم

التعليم والتعلم من 

خالل الزيارات 

الصفية  وتقديم 

التغذية الراجعة 

وتوفر 

المستلزمات 

 التعليمية  الالزمة

 

 محدود جدا  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدير المدرسة  -2

مواردها المادية 

وبناياتها ومرافقها 

الملحقة بكفاءة و 

 فاعلية.

تحدد المدرسة  0-2

احتياجاتها المالية و 

متابعة تنفيذها بشكل 

 مستمر.

تستخدم المدرسة بنايتها  0-2

ومواردها بشكل صحيح 

للتعلم والنشاطات 

 الالصفية.

 

تتخذ المدرسة االجراءات  0-2

المناسبة لضمان سالمة  

ونظافة وجاذبية بنايتها 

وموقعها ومصانة بشكل 

جيد وان تكون مرافقها 

 ظيفة الصحية ن

تستثمرقيادة 

المدرسة أبنيتها و 

مواردها المادية 

وأبنيتها بشكل فاعل 

ومؤثر وتستخدم 

موقعها الجغرافي 

لجعل بيئتها 

التعليمية جاذبة 

ومؤثرة وتديم 

بنايتها ووحداتها 

الصحية بشكل 

مستمر وبما يوفر 

مجاال واسعا لتنفيذ 

االنشطة والفعاليات 

 الصفية والالصفية.

 تستثمر قيادة

المدرسة مواردها 

وأبنيتها بشكل جيد 

وتستخدم موقعها 

الجغرافي لجعل 

بيئتها التعليمية 

مالئمة وتحافظ 

على بنايتها 

ووحداتها الصحية 

وتوفر مجاال لتنفيذ 

 االنشطة الالصفية

تحافظ ادارة 

المدرسة على 

بعض مواردها 

وابنيتها بشكل عام 

اليجاد مناخ مقبول 

لعمليتي التعليم 

بعض والتعلم ل

الطلبة وتهتم 

ببعض االنشطة 

 المحدودة

التستثمر ادارة المدرسة 

مواردها المادية وابنيتها 

بشكل صحيح والتوفر بيئة 

تعليمية صحيحة والتمتلك 

وحدات صحية مناسبة وال 

مجاال لتنفيذ أنشطتها 

 الالصفية
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أوال: 

القيادة 

 واالدارة 

 

 

 

تدير المدرسة  -2

مواردها البشرية 

 بكفاءة و فاعلية.

 

يوجد في المدرسة عدد  2-0

كاف من المعلمين المختصين 

موزعين حسب االختصاص ) بما 

 فيهم المرشد التربوي(.

 

توزع المدرسة المهام  2-8

المختلفة على المعلمين بشكل 

عادل و يكون عدد الطلبة في 

 الصفوف متوازنا. 

 

 

 يتقبل المعلمون و العاملون 2-2

في المدرسة المهام الموكلة اليهم 

 ويؤدونها بلياقة.

 

يُظهر  المعلمون و  2-2

العاملون في المدرسة االلتزام 

ويحضرون بالوقت المحدد و 

يكرسون وقتهم طوعا لممارسة 

 النشاطات التعليمية.

 

تمتلك المدرسة عدد 

كاف من المعلمين 

موزعين حسب 

المهام واالختصاص 

بشكل عادل 

اعداد  ومتوازن وفق

الطلبة ويظهرون 

الرضا الوظيفي 

ويؤدون واجباتهم 

بلياقة عالية 

ويلتزمون بالحضور 

ويكرسون اوقاتهم 

طوعا لممارسة 

النشاطات التعليمية 

بشكل فاعل.  وتدعم 

العملية االرشادية 

 بشكل فاعل

 

 

 

 

تمتلك المدرسة 

عدد من المعلمين  

موزعين حسب 

المهام 

واالختصاصات 

بشكل عادل 

زن ويؤدوا ومتوا

واجباتهم 

ويلتزمون 

بالحضور 

ويمارسون 

النشاطات 

 التعليمية.

وتدعم العملية 

 االرشادية 

 

يوجد في المدرسة 

عدد من المعلمين 

اليغطي 

االختصاصات 

المطلوبة  

واليظهرون 

االلتزام الكامل في 

الوقت المحدد 

ويتعرضون الى 

الضغط الوظيفي 

وكذلك التعامل مع 

الفيض والشاغر 

معلمين. من ال

واعداد الطلبة 

متفاوت في 

 الصفوف.  

وتدعم العملية 

االرشادية بشكل 

 تقليدي 

 

تفتقر المدرسة الى العدد 

الكافي من المعلمين 

المختصين  ويتعرضون 

للضغط الوظيفي. واليظهرون 

االلتزام والحضور في الوقت 

المحدد. واعداد الطلبة في 

نفس المرحلة الدراسية 

  متفاوت في الصفوف.

 والتدعم العملية االرشادية 



109 
 

أوال: 

القيادة 

 واالدارة 

 

. للمدرسة إجراءات 2

إلدارة الجودة، بما في 

ذلك مراقبة جودة 

 .تقديمها

يتم تحليل نتائج ومخرجات  0.2

 الطلبة بعناية فائقة 

 

يتم مشاهدة الدروس وعمل  8.2

الطلبة بانتظام وحزم لضمان 

اهداف  جودتها العالية  وتحقيق

 المنهاج

 

تعمل  قيادة 

 المدرسة بشكل

ممتاز ومستمر على 

نشر ثقافة الجودة 

 الشاملة و التقييم

الذاتي لجودة ادائها 

وتقوم بتحليل 

انشطتها المختلفة 

بشكل حازم ودقيق 

وتنظم وتشخص 

نقاط القوة والضعف 

في ادائها للوصول 

الى افضل حاالت 

االداء في عملها 

وتحسين عمليتي 

التعليم والتعلم 

لتحقيق افضل 

المخرجات التربوية 

وتدعم العملية 

االرشادية وتحدث 

 البطاقة المدرسية 

 

شر قيادة تن

المدرسة  ثقافة 

الجودة الشاملة 

وتقوم بعملية 

التقييم الذاتي 

لجودة ادائها 

بشكل جيد وتقوم 

بتحليل نتائج 

الطلبة وتحديث 

البطاقة المدرسية 

وتراعي العملية 

االرشادية  مما 

يضمن تحقيق 

مخرجات تربوية 

 مالئمة

تقوم ادارة 

المدرسة باجراء 

عملية التقييم 

الذاتي لجودة 

ائها بشكل اد

تقليدي بعيدا عن 

اجراءات التحسين 

والتطوير 

والتراعي العملية 

االرشادية  الى حد 

ما وتقوم بتحديث 

بعض البطاقات 

المدرسية وتبدي 

اهتماما محدودا  

بنتائج ومخرجات 

عمليتي التعليم 

 والتعلم 

تهمل ادارة المدرسة  نشر 

ثقافة الجودة الشاملة والتقوم 

يل النتائج بعملية الذاتي وتحل

وال ترصد عمليتي التعليم 

والتعلم واليتم تحديث 

البطاقات المدرسية وتهمل 

 العملية االرشادية

. تشجع المدرسة 2

وتدعم بكفاءة التنمية 

المهنية للمعلمين و 

يؤدي المعلمون والعاملون  2-0

عملية التقييم الذاتي بنزاهة 

وعلى نحو منتظم ويضطلعون 

تدعم المدرسة قيام 

المعلمين والعاملين 

عملية التقييم الذاتي 

تمكن  المدرسة 

المعلمين 

والعاملين من 

توجه  المدرسة 

المعلمين للقيام 

بعملية التقييم 

تفتقر المدرسة لعملية دعم 

المعلمين والعاملين للقيام 

بالتقييم الذاتي والتشخص 
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 بتعلمهم الذاتي واجراء البحث  العاملين اآلخرين

 

تقوم المدرسة بتقييم  2-8

احتياجاتها التدريبية بدقة )بما 

في ذلك االحتياجات المرتبطة 

بحاجة الطلبة من ذوي 

االحتياجات التعليمية الخاصة  

النفسية( وتدعم  والصعوبات

حضور المعلمين وبقية العاملين 

في الفعاليات التدريبية وتبادل 

الزيارات الغراض التطوير 

المهني وتتعقب بناء قدرات 

وتطوير المعلمين والعاملين 

 االخرين.

 

يقدم المعلمون والعاملون   2-2

المشاركون في الدورات 

التدريبية  تقريرا عما تعلموه 

ونشره على وتطبيقه في عملهم 

 زمالئهم.

بنزاهة وانتظام 

وتقييم احتياجاتهم 

التدريبية  بدقة )بما 

في ذلك االحتياجات 

المرتبطة بحاجة 

الطلبة من ذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة  

والصعوبات 

 النفسية(  وتشجع 

حضورهم الفعاليات 

التدريبية وتبادل 

الزيارات لتطويرهم 

المهني وتقديمهم 

تقاريرا عما تعلموه 

وتطبيقه في عملهم 

ونشره على 

 زمالئهم 

القيام بعملية 

التقييم الذاتي  

وتحديد 

االحتياجات 

التدريبية  اثناء 

حضورهم 

 الفعاليات وتبادل

الزيارات فيما 

بينهم ولكن 

متابعتها ضعيفة 

لتنفيذ ماتعلموه او 

رفع تقارير لما تم 

 تطبيقه 

الذاتي لكن 

التستثمر نتائج 

التقييم في بناء 

قدرات العاملين  

وتهمل تبادل 

الزيارات كما اليتم 

تقديم تقارير 

للوقوف على مدى 

االستفادة من 

الفعاليات 

 .التدريبية

الحاجات والفعاليات التدريبية  

 والتوجد تدريبات 

أوال: 

القيادة 

 واالدارة 

 

. عملية صنع القرار 2

فاعلة وتتم ادارتها 

بطريقة تشاورية 

يتم حل اية مشاكل قد  2-0

تحصل بشكل جماعي 

ومتناسق مع الحفاظ على 

االحترام المتبادل بين جميع 

تعمل قيادة المدرسة 

بروح الفريق الواحد 

وتشرك العاملين 

فيها في صناعة 

تشرك ادارة 

المدرسة بعض 

العاملين فيها  في 

صناعة القرارات 

تتخذ ادارة 

المدرسة قراراتها  

بشكل منفرد وال 

تشرك بعض 

يتخذ المدير قرارته بشكل 

فردي واليشرك العاملين في 

حل المشكالت واليفوض اي 

من صالحياته للعاملين معه 
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والعمل بروح الفريق  

الواحد يكون فاعال 

 في مجتمع المدرسة 

 

 اعضاء المجتمع المدرسي

 

 

تتوفر لمعلمي المدرسة  2-8

ن العاملين فرصا وغيرهم م

للمساهمة في مناقشة  

القرارات والخطط. وتكون 

القرارات الناتجة واضحة 

وشفافة وموثقة توثيقا 

 جيدا.

 

يتصرف المعلمون   2-2

والعاملون االخرون بروح 

المسؤولية ويظهرون 

 المبادرة

 

لدى لجان المدرسة  بعض   2-2

المسؤوليات المفوضة اليهم 

ضمن اطار شامل محدد 

 حبوضو

 

القرارات وحل 

المشكالت بطرق 

فاعلة ومثمرة 

وتفوض الصالحيات 

المطلوبة للعاملين 

بما يضفي الشفافية 

والوضوح على 

ادائها في اطار 

واضح ومحدد بما 

يضمن توزيع 

االدوار لجميع 

اعضاء المجتمع 

 المدرسي 

وحل المشكالت 

وتفوض بعض 

الصالحيات النجاز 

مهمات محدودة 

لتحقيق االداء 

 المطلوب

العاملين فيها بحل 

المشكالت 

وتفوض جزءا 

يسيرا من 

صالحيتها الداء 

بما  مهام محددة

يضعف االدارة في 

حل مشكالتها 

واالبتعاد عن 

الشفافية 

والوضوح في 

 قرارتها

واليهتم بعملية التوثيق 

لجميع االجراءات مما جعل 

المدرسة فوضوية وغير 

ملين ملبية لطموحات العا

 فيها والمجتمع المحلي 
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ثانيا: 

التعليم و 

 التعلم

. يخطط مدير 01

المدرسة والمعلمون 

 تعلم الطلبة بفاعلية

 

تنظيم وتنفيذ المناهج   01-0

الدراسية فعال، ويتم مراجعتها 

 .وتطويرها بانتظام 

تعكس الخطط السنوية   01-8

والفصلية والشهرية واليومية 

 المنهج بشكل مناسب

تعتمد الخطط التعليمية   01-2

 على التعلم السابق للطلبة

لدى جميع المعلمين 

خطط سنوية 

وفصلية متطابقة مع 

الخطط اليومية 

وفاعلة وتركز على 

تحسين عمليتي 

التعليم والتعلم لدى 

الطلبة واكمال 

مفردات المنهج 

الدراسي في الوقت 

 المحدد

 

لدى معظم 

المعلمين خطط 

سنوية وفصلية  

مع  متطابقة

الخطط اليومية 

تركز على اتمام 

المنهج الدراسي 

ضمن الوقت 

 المحدد 

 

لدى بعض 

المعلمين خطط 

سنوية وفصلية 

متطابقة مع 

الخطط اليومية 

تركز على اتمام 

المنهج الدراسي 

ضمن الوقت 

 المحدد 

 

التوجد خطط سنوية وفصلية 

 ومتطابقة مع الخطط اليومية 

 

. يعتمد التعليم 00

المدرسة في 

اساليب وتقنيات 

حديثة ونشطة 

والتي تحفز 

الطلبة على التعلم 

ودعمهم على 

التعلم بشكل 

 مستقل.

 

 

يعتمد التعليم في المدرسة  00-0

أساليب حديثة، مثل التعلم النشط، 

والعمل الثنائي والعمل الجماعي 

والمناسبة للمواضيع التي يتم 

 تعليمها 

يعتمد التعليم في المدرسة  00-8

بشكل مناسب الوسائل  و

التعليمية المتاحة، بما في ذلك 

 .التقنيات الحديثة

يعتمد التعليم  أساليب   00-2

حديثة بطريقة مرنة وانعكاسية، 

ويستجيب بفاعلية للتحديات عند 

 .ظهورها

يعتمد التعليم على    00-2

يعمل المعلمون على 

استخدام احدث 

الطرائق واالساليب 

والتقنيات التعليمية 

الحديثة  لجعل 

عملية التعلم مرنة 

وفاعلة ومؤثرة 

وتنعكس بشكل 

مباشر على تقدم 

الطلبة ونموهم 

والتعلم بشكل 

مستقل وتراعي 

اشتراكهم في 

انشطة وفعاليات 

يعمل المعلمون 

على استخدام   

يس طرائق التدر

المختلفة  لجعل 

عمليتي التعليم 

والتعلم واضحة 

ومفهومة للطلبة 

بالشكل الذي يلبي 

طموحاتهم 

وتنعكس اثارها 

في بعض جوانبه 

على تقدم معظم 

 الطلبة 

يعتمد المعلمون 

على طرائق 

تدريسية تقليدية 

تستخدم فيها 

التقنيات الحديثة 

في التعليم بشكل 

محدود  وال 

تستجيب لمطالب 

فة التي المعر

 ينشدها الطلبة 

 

يعتمد المعلمون على 

استخدام  طرائق تدريس 

تقليدية والتي التثير دافعية 

الطلبة نحو التعلم 

 والتستجيب لمطالب النمو 
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االشراك الفعال للطلبة ويمکنهم 

 .من التعلم بشکل مستقل

   مختلفة 

ثانيا: 

التعليم و 

 التعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يتم تعزيز 08

التعليم في 

المدرسة بالمعرفة 

الجيدة للمعلمين 

 باختصاصاتهم

 

يعكس التعليم   08-0

المعرفة الجيدة للمعلم 

)العامة والمحددة( 

بالمفاهيم والمحتوى الذي 

 يتم تعليمه

يعكس التعليم   08-8

مهارات المعلمين الفعالة 

في تقديم المفاهيم 

والمحتوى الذي يتم تعليمه 

بطريقة موجزة ومفهومة 

 لضمان مصلحة الطلبة 

يمتلك جميع 

معرفة المعلمين ال

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ويعكس التعليم 

مهاراتهم الفعالة في 

تقديمهم للمفاهيم 

والمحتوى بشكل 

 موحد ومفهوم

يمتلك اغلب 

المعلمين المعرفة 

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ومهارات التعليم 

 الفعال

يمتلك بعض 

المعلمين المعرفة 

الجيدة 

باختصاصاتهم 

ومهارات التعليم 

 الفعالة

المعرفة  يفتقد المعلمون

الجيدة باختصاصاتهم 

 ومهارات التعليم الفعالة

. يتفاعل 02

المعلمون بشكل 

فاعل مع طلبتهم 

 لتعزيز تعلمهم

 

يعكس التعليم   02-0

مهارات المعلمين الفعالة 

في التواصل اللفظي وغير 

اللفظي، واالسئلة  

 واالصغاء

يعزز المعلمون    02-8

وغيرهم من العاملين بشكل 

التواصل والتعاون مع فعال 

 .الطلبة

يتفاعل جميع 

المعلمون بشكل 

كبير مع طلبتهم 

ويتواصلون معهم 

بمختلف الوسائل 

ويستمعون الى 

ارائهم وافكارهم 

بشكل شفاف وبما 

يحقق نموهم 

وتعلمهم بشكل كامل 

 وصحيح

يتفاعل اغلب 

المعلمون بشكل 

مناسب مع طلبتهم 

ويتواصلون مع 

معظمهم بالوسائل 

 المتاحة

ويستمعون الى 

بعض من ارائهم 

وافكارهم بالشكل 

الذي يلبي 

 طموحات معظمهم

يتفاعل قليل من 

المعلمين مع بعض 

الطلبة وبمختلف 

االعمار ويستجيب 

القليل منهم  الى 

اسئلة بعض 

الطلبة 

وطروحاتهم بشكل 

ضعيف،وال يمتلك 

معظمهم مهارات 

 التواصل

يفتقر المعلمون الىى التفاعل 

ح التواصل مع والمهارة ورو

طلبتهم مما احدث فجوة بين 

المعلمين وطلبتهم على 

مختلف االعمار مما أثر 

سلبيا على عمليتي التعليم 

 والتعلم في المدرسة

يهمل معظم المعلمين مراعاة يراعي بعض يراعي اغلب ي جميع يراعيعكس التعليم معرفة  0-02يراعي  -02
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ثانيا: 

التعليم و 

 التعلم

التعليم في 

المدرسة الفروق 

الفردية بين 

الطلبة بما في 

ذلك الذين لديهم 

صعوبات نفسية 

او احتياجات 

تعليمية خاصة 

ويمكنّهم جميعا 

 من التعلم 

 

المعلمين الجيدة بالظروف 

واالحتياجات والقدرات 

الفردية للطلبة، واستعدادهم 

المعلومات للعمل على 

والمشورة من المرشد 

 .التربوي

يستخدم التعليم   02-8

مجموعة من الطرائق لدعم 

تعلم األفراد وتخطيط تعلمهم 

 .المستقبلي

يعكس التعليم    02-2

اإليمان بقدرة كل طالب على 

 .االنجاز

يوظف التعليم   02-2

مختلف المهام واألنشطة 

لتتناسب مع القدرات 

 .المختلفة للطلبة

المعلمين الفروق 

الفردية بشكل فعال 

من خالل معرفتهم 

العالية بالظروف 

واالحتياجات 

والقدرات الفردية 

اعتمادا على 

معلومات المرشد 

التربوي واستخدام 

مهارات تعلم االفراد 

بما يالئم القدرات 

المختلفة للطلبة 

ويعزز االيمان 

 بالقدرة على االنجاز

فروق المعلمين ال

الفردية اعتمادا 

على معلومات 

المرشد التربوي 

واستخدام مهارات 

تعلم االفراد بما 

يالئم القدرات 

المختلفة للطلبة 

ويعزز االيمان 

بالقدرة على 

 االنجاز

المعلمين الفروق 

الفردية اعتمادا 

على خبرتهم قي 

التعلم واليالئم 

القدرات المختلفة 

للطلبة او تعزيز 

على  القدرة

االنجاز واغلبهم 

يهمل دور المرشد 

 التربوي 

الفروق الفردية ودور 

المرشد التربوي والتهتم 

بالقدرات الذاتية للطلبة على 

 االنجاز 

ثانيا: 

التعليم و 

 التعلم 

تقوم  -02

المدرسة برصد 

وتقييم تقدم الطلبة 

بشكل مستمر 

 وفعال

 

معلمي المدرسة  لدى  02-0

اجراءات مناسبة في تقييم 

اداء الطلبة وتقدمهم 

 الدراسي

يتلقى الطلبة تغذية   02-8 

راجعة فعالة لمساعدتهم 

 .على تحسين عملهم

ترتيبات المدرسة   02-2

الختبار الطلبة شفافة 

 .ونزيهة، والنتائج دقيقة

يشجع  جميع 

المعلمون  الطلبة  

على مراجعة 

نتائجهم  بشكل 

ل ومستمر فاع

ويحافظ المعلمون  

على اجراء 

االختبارات بشكل 

شفاف ونزيه مما 

يؤدي الى الحصول 

يشجع معظم 

المعلمون  الطلبة  

على مراجعة 

نتائجهم  بشكل 

فاعل ومستمر 

ويحافظ  المعلمون 

على اجراء 

االختبارات بشكل 

جيد مما يؤدي الى 

الوصول الى نتائج 

يشجع بعض 

المعلمون الطلبة 

على مراجعة 

نتائجهم بشكل 

تقليدي  وال يوفر 

الشفافية 

والوضوح حول 

عملية اجراء 

االختبارات وتحليل 

 نتائج الطلبة 

اليشجع المعلمون الطلبة 

على مراجعة نتائجهم  كما 

انهم يفتقدون الى الشفافية 

والوضوح والنزاهة في 

 اختبارات الطلبة والمحافظة

 على نتائجهم 
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على نتائج دقيقة 

 وعالية 

 قبولة جيدة وم

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

   

تدعم  .81

المدرسة 

التطور 

الشخصي 

للطلبة 

 بفاعلية

 

 

تكون قواعد   02-0

وإجراءات المدرسة 

الواضحة لمكافأة السلوك 

الجيد وتصحيح السلوك 

السيئ، وتشجيعها على 

احترام قيم ومعتقدات 

اآلخرين، فعالة في تعزيز 

والسلوك القيم اإليجابية 

 المسؤول من قبل الطلبة.

تعزز المدرسة بشكل   02-8

فعال السالم والتفاهم 

المتبادل، ومحبة الطبيعة، 

وحماية البيئة، والمشاركة 

 البناءة مع المجتمع.

توفر المدرسة    02-2

مجموعة جيدة من األنشطة 

اإلضافية، على سبيل المثال 

تمتلك المدرسة 

قواعد واجراءات 

واضحة لتعزيز 

السلوك الجيد 

وتقويم  السلوك 

السيئ وتشجيع 

الطلبة على احترام 

عتقدات قيم وم

االخرين والسالم 

والتفاهم المتبادل 

بشكل فاعل وتوفر 

المدرسة االنشطة 

االضافية الفنية 

والرياضية واالدبية 

والمسابقات 

وتشجيع الطلبة 

على احترام القيم 

تمتلك المدرسة 

قواعد واجراءات 

لتعزيز السلوك 

الجيد وتقويم 

الكثير من  السلوك 

تشجع السيئ و

الطلبة على احترام 

قيم ومعتقدات 

 االخرين

وتوفر المدرسة 

االنشطة االضافية 

لمعظم طالبها كما 

انها تطور بعض 

 المهارات الحياتية  

تمتلك المدرسة 

القليل من قواعد 

السلوك ولديها 

بعض االجراءات 

لتعزيز السلوك 

الجيد وتقويم 

السيئ وضعف 

تشجيع الطلبة 

على احترام قيم 

ات ومعتقد

االخرين،وهناك 

مشاركة  محدودة 

لالنشطة االضافية 

 ولطلبة محددين

تفتقر المدرسة لقواعد 

واجراءات تعديل السلوك 

واحترام قيم ومعتقدات 

االخرين وتهمل االنشطة 

االضافية الفنية والرياضية 

 للطلبة 
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الفنية والرياضة، ونجاح 

مشاركة تشجع الطلبة على ال

 فيها.

تطور المدرسة    02-2

المهارات الحياتية للطلبة 

على نحو فعال وتوفر 

التوجيه المهني الجيد لهم، 

بما يتناسب مع قدراتهم 

 ورغباتهم بشأن مستقبلهم.

وتطوير المهارات 

 الحياتية

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

 

تدعم   -02

وتؤكد  االمدرسة

حقوق االنسان 

 للطلبة

تُظهر المدرسة   02-0

الوعي بالمبادئ العالمية 

لحقوق اإلنسان، وتعمل 

بنشاط على تعزيز حقوق 

الفتيات والطلبة من  ذوي 

االحتياجات التعليمية 

الخاصة والطلبة الذين 

 لديهم مشاكل نفسية.

المدرسة  توفر  02-8

للطلبة  فرصا مناسبة 

للتعبير عن آرائهم الخاصة 

وتعزز بشكل فعال احترام 

 آراء اآلخرين.

تدعم المدرسة   02-2

حصول الجميع على التعليم  

وتتخذ خطوات فعالة لضمان 

حضور جميع الطلبة )بما 

توفر قيادة المدرسة 

فرصا تعليمية وبيئة 

جاذبه وأمنة لجميع 

الطلبة من ذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

والطلبة المتسربين 

 بما يضمن

استمرارهم بالدوام 

وعدم تسربهم 

لهم الفرص وتتيح 

للتعبير عن اراءهم 

ومعتقداتهم وبما 

يلبي المبادئ 

العالمية لحقوق 

 االنسان

توفر قيادة 

المدرسة بيئة 

تعليمية مناسبة 

وأمنة لمعظم 

الطلبة 

والمتسربين 

وذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

بما ينسجم مع 

المبادئ العالمية 

لحقوق االنسان 

وتمكنت من 

سبة تقليص ن

التسرب من 

 .المدرسة

توفر ادارة 

المدرسة البعض 

من متطلبات البيئة 

التعليمية المطلوبة 

وتساهم في 

التحاق القليل من 

الطلبة 

والمتسربين 

وتوفر القليل من 

مستلزمات تعليم 

الطلبة ذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

كما انها تراعي 

القليل من مبادئ 

 حقوق االنسان

ادارة المدرسة تفتقر الى 

توفير فرص تعليمية وبيئة 

جاذبة والتراعي المبادئ 

العالمية لحقوق االنسان 

وتهمل الطلبة ذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات التعليمية 

الخاصة ويكثر فيها اعداد 

 المتسربين
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في ذلك الفتيات والطلبة من 

االحتياجات االعاقة وذوي 

التعليمية الخاصة والطلبة 

من ذوي المشاكل النفسية( 

بانتظام، وعدم التسرب، 

واالستفادة من التعليم الذي 

 توفره .

 العالمية 

المدرسة   توفر  -02

دعما مناسبا للطلبة 

من ذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

 والموهوبين

توفر المدرسة الدعم   02-0 

المادي والمعنوي المناسب 

للطالب من ذوي االعاقة وذوي 

 االحتياجات التعليمية الخاصة.

 

 

تستوفي المدرسة   02-8

متطلبات القوانين المتعلقة 

وي االحتياجات بالطلبة من  ذ

 التعليمية الخاصة.

 

 

توفر المدرسة أنشطة    02-2

مختلفة  تتناسب  مع األهداف 

المختلفة للطلبة من  ذوي 

 التحصيل العالي.

توفر المدرسة 

الدعم المادي 

والمعنوي للطلبة 

من ذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات 

التعليمية الخاصة 

وتستوفي متطلبات 

القوانين المتعلقة 

بهم وتوفر مختلف 

االنشطة التي 

تتناسب مع االهداف 

المختلفة للطلبة 

الموهوبين وتحسين 

اداء ذوي التحصيل 

 المنخفض

توفر المدرسة 

الدعم المادي 

والمعنوي لذوي 

االعاقة وذوي  

االحتياجات 

ليمية الخاصة التع

وتميز الطلبة 

الموهوبين 

وتراعي ذوي 

التحصيل 

 المنخفض

وتنفذ الكثير من 

االنشطة الخاصة 

بالطلبة ذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

 التعليمية الخاصة 

تهتم المدرسة 

بذوي االعاقة 

وذوي  االحتياجات 

التعليمية  الخاصة 

وتوفر بعض الدعم 

المعنوي وال 

تراعي الفروق 

ة للطلبة الفردي

الموهوبين او 

ذوي التحصيل 

المنخفض وتنفذ 

القليل من االنشطة 

الخاصة بذوي 

االعاقة وذوي 

االحتياجات 

 التعليمية الخاصة 

تهمل المدرسة الدعم المادي 

والمعنوي لذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات التعليمية  

الخاصة والتلبي متطلبات 

القوانين المتعلقة بهم وتفتقر 

طة التي تراعي الى االنش

الطلبة الموهوبين وال تحسن 

اداء الطلبة ذوي التحصيل 

 المنخفض
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توفر المدرسة برامج    02-2

تعليمية تكميلية فعالة للطلبة من  

 ذوي التحصيل المنخفض.

 

 

 

 

ثالثا: 

االهتمام 

بالطلبة 

 ودعمهم.

 

تعزز  -02    

المدرسة صحة الطلبة 

وسالمتهم ورفاههم 

 .النفسي بشكل فعال

المدرسة بيئة آمنة  توفر  02-0

للطلبة  من خالل اتخاذ 

االحتياطات المناسبة ضد الحريق 

والمخاطر البدنية األخرى، 

وضمان حماية الطلبة من 

اإلساءة، وضمان أن الطلبة على 

معرفة بالمخاطر ويعرفون  كيفية 

 الحفاظ على سالمتهم.

 

 

تعزز المدرسة صحة   02-8

الطلبة البدنية والعقلية بفعالية، 

لى سبيل المثال، من خالل ع

تتخذ المدرسة 

االجراءات المطلوبة 

لتوفير بيئة صحية 

وأمنة للطلبة 

وحمايتهم من 

المخاطر واالساءة 

وضمان صحتهم 

البدنية والنفسية 

بواسطة التغذية 

الصحية والتدريب 

الرياضي وتعزز 

الشراكة المجتمعية 

بشكل كبير وابراز 

دور المرشد 

تتخذ قيادة المدرسة معظم 

االجراءات لتوفير بيئة 

صحية وأمنه لحماية 

الطلبة من مخاطر االساءة 

وضمان صحتهم النفسية 

والبدنية وتوفر فرص 

الشراكة المجتمعية وتمنح 

المرشد التربوي دورا في 

 حل مشكالت الطلبة 

تقوم ادارة 

المدرسة ببعض 

االجراءات لتوفير 

بيئة صحية لحماية 

الطلبة من بعض 

المخاطر وترتبط 

ببعض الصالت في 

المجتمع المحلي 

وتمنح المرشد 

التربوي دورا 

محدودا  لمعالجة 

 مشاكل الطلبة 

تفتقر المدرسة الى 

بيئة صحية وامنة 

والتقوم باجراءات 

لحماية الطلبة من 

مخاطر االساءة 

ضمان صحتهم و

والتعزز الشراكة 

المجتمعية والتضمن 

تعلمهم ونجاحهم 

والوجود أو التمنح 

المرشد التربوي 

دورا في حل 

مشكالت  الطلبة 

لضمان استمرارهم 
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الحفاظ على صالت جيدة مع 

االمؤسسات المحلية، وتوفير 

غرفة طبية مناسبة وتعزيز األكل 

 الصحي في حانوت المدرسة.

 

يعمل المرشد التربوي    02-2

للمدرسة بشكل وثيق مع 

المعلمين ويوفر المشورة والدعم 

 لديهمالفعال للطلبة الذين 

صعوبات نفسية، وضمان 

 نجاحهم في المدرسة.

 

بوي في حل التر

مشكالت الطلبة 

لضمان تعلمهم 

واستمرارهم 

 بالدراسة 

 بالدوام 

رابعا: 

الشراكة 

مع 

 المجتمع

للمدرسة  – 81

شراكة جيدة مع 

المجتمع المحلي  

ومنظمات المجتمع 

 المدني

المدرسة بشكل  تتواصل  81-0

فعال مع المجتمع المحلي 

ومنظمات المجتمع المدني 

المحلية، وتشارك في األنشطة 

 معهم.

 

 

 

تؤمن المدرسة موارد    81-8

وخبرات إضافية من المجتمع 

المحلي ومنظمات المجتمع 

 تتواصل  المدرسة

بشكل فعال مع 

المجتمع المحلي و 

جميع منظمات 

المجتمع المدني 

المحلية وتتشارك 

في االنشطة معهم 

وتوفر موارد 

وخبرات اضافية 

منهم بما يعود 

بالنفع على تعلم 

 الطلبة ورفاههم

تتواصل المدرسة مع 

المجتمع المحلي بشكل 

جيد واغلب منظمات 

المجتمع المدني وتشارك 

وتوفر معهم في االنشطة 

موارد وخبرات اضافية 

 منهم

تتواصل المدرسة 

الى حد ما مع 

بعض منظمات 

المجتمع المدني 

والتشارك معهم  

في االنشطة وتوفر 

القليل من الموارد 

والخبرات االضافية 

 منهم

تهمل المدرسة 

التواصل مع منظمات 

المجتمع المدني 

والتشارك معهم في 

االنشطة والتوفر 

الموارد والخبرات 

 ضافية منهماال
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المدني، بما يعود بالنفع على تعلم 

 الطلبة ورفاههم.

 

 

 

رابعا: 

الشراكة 

مع 

 المجتمع

تتواصل   -80

وتتعاون المدرسة 

بشكل فاعل مع اولياء 

وتشركهم في االمور  

دعم وتعزيز تعلم 

 أبنائهم وإنجازهم

اولياء تزود المدرسة   80-0

بمعلومات مناسبة عن االمور 

اولياء تقدم أبنائهم، وتشارك 

بشكل فعال في ضمان االمور 

للمدرسة  حضور أطفالهم

 بانتظام، ودعم تعليم أبنائهم.

 

لدى المدرسة مجلس   80-8

أولياء األمور / مجلس اآلباء 

والمعلمين ناشط، وتتواصل 

بانتظام مع أولياء األمور من 

خالل ترتيب االجتماعات، 

وإرسال النشرات اإلخبارية، أو 

نشر المعلومات على موقعها 

 اإللكتروني.

 

ر تسعى المدرسة وتقد   80-2

آراء أولياء األمور حول القضايا 

ذات الصلة، وتنجح في تشجيعهم  

على المشاركة في األنشطة 

تتواصل وتتعاون 

المدرسة بشكل 

فاعل وناشط مع 

جميع اولياء االمور 

من خالل 

االجتماعات ووسائل 

التواصل االجتماعي 

واستطالعات الرأي 

وتزودهم 

الجيدة بالمعلومات 

عن تقدم ابنائهم 

والمشاركة الفاعلة 

في انتظامهم 

بالمدرسة وتشجع 

أولياء مجلس 

على األمور 

المشاركة باالنشطة 

المدرسية بشكل 

 فعال

تتواصل المدرسة مع 

معظم اولياء امور الطلبة 

من خالل االجتماعات 

ووسائل التواصل 

االجتماعي واستطالعات 

الرأي وتزودهم 

م بالمعلومات عن تقد

ابنائهم ودعم انتظامهم 

بالدوام وبيان مشاركة 

في أولياء األمور مجلس 

 االنشطة المدرسية 

تتواصل المدرسة 

مع بعض اولياء 

االمور بعقد 

اجتماعات روتينية 

غير مؤثرة وعدم 

ايصال المعلومات 

الكافية عن ابنائهم 

والمشاركة في 

االنشطة محدود 

 جدا

التتواصل المدرسة 

مع اولياء امور 

الطلبة والتحقق 

اجتماعات اولياء 

االمور وليست لدى 

اولياء االمور 

معلومات عن قدرات 

وانتظام ابنائهم 

بالدوام ومجلس 

غير  أولياء األمور

 فاعل
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 المدرسية.

 

خامسا: 

النتائج 

والمخرجا

 ت 

للطلبة قيم   -88

اخالقية واجتماعية 

جيدة ويعرفون كيف 

يحافظون على 

 سالمتهم وصحتهم 

طيبون  الطلبة  88-0

ومتعاونون ويظهرون 

المسؤولية االجتماعية و يجيدون 

 التواصل االجتماعي.

 

يتصرف الطلبة بشكل   88-8

جيد وهادئ، ولديهم قيم أخالقية 

جيدة، ويظهرون التزامهم 

 بالسلوك الجيد.

 

يُظهر الطلبة الوعي    88-2

بالمخاطر ومعرفة بکيفية حماية 

 أنفسهم.

 

الطلبة العناية  يُظهر  88-2

بالحياة الصحية والنظافة 

 الشخصية والعامة.

 

يتمتع جميع الطلبة 

بالقيم االخالقية  

العالية وسلوكهم 

هادئا ومقبول بشكل 

كبير. والتعاون فيما 

بينهم والتواصل 

االجتماعي فاعل 

ولديهم المعرفة 

الكاملة في 

المحافظة  على 

صحتهم وسالمتهم 

من المخاطر من 

عهم السبل خالل اتبا

الصحيحة لذلك 

واالهتمام بنظافتهم 

 الشخصية. 

يتمتع اغلب الطلبة بالقيم 

االخالقية  والتواصل 

االجتماعي. يكون سلوك 

الطلبة مقبوال وهادئا. 

ويكون اهتمامهم جيدا في 

المحافظة على صحتهم 

والحفاظ على انفسهم من 

المخاطر من خالل 

 مراعاتهم  للتعليمات. 

بة يتمتع بعض الطل

بالقيم االخالقية 

واالجتماعية. 

ويتصرفهم بعضهم 

بصورة غير الئقة. 

وليس لديهم 

معرفة مناسبة عن 

الحفاظ على 

سالمتهم وصحتهم 

لقلة مراعاتهم 

 للتعليمات

لدى الطلبة  سلوكيات 

غير مرغوب بها 

وليس لديهم معرفة 

للمحافظة على 

 سالمتهم وصحتهم

خامسا: 

النتائج 

االداء   -82

االكاديمي للطلبة جيد 

تبين نتائج االختبارات أن  82-0

الطلبة  ومن جميع القدرات 

تبين نتائج الطلبة 

للصفوف غير 

تبين نتائج معظم الطلبة 

للصفوف غير المنتهية 

تبين نتائج بعض 

الطلبة  للصفوف 

تدني نتائج الطلبة 

للصفوف غير المنتهية  
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والمخرجا

 ت 

حققوا تقدما جيدا مع مرور  او تحسن

 الوقت. 

 

عمل الطلبة ومشاركتهم   82-8

جيده جدا أو تظهر تحسنا مع 

 مرور الوقت.

 

معدل الرسوب في    82-2

 الصف منخفض أو أنه انخفض.

 

الطلبة  للصفوف يحقق    82-2

غير المنتهية نتائج أكاديمية 

جيدة تتماشى  مع ما يتوقع من 

 اعمارهم 

 

يحقق الطلبة مستوى جيد  82-2

من النتائج االكاديمية للصفوف 

المنتهية تتماشى مع مايتوقع من 

 اعمارهم 

المنتهية ان جميعهم 

على اختالف 

قدراتهم قد حققوا 

ج جيدة جدا نتائ

تناسب الفئة 

العمرية ويظهر 

التقدم في نتائجهم 

مع مرور الوقت 

وانخفاض نسب 

الرسوب في الصف 

الى اقل مستوى 

ونسبة النجاح  

ممتازة )اكثر من 

22 .)% 

وتبين نتائج  جميع 

الطلبة للصفوف 

المنتهية على 

اختالف قدراتهم  

انهم قد حققوا نتائج 

جيدة جدا ونوعية 

 لعمرية.تفوق الفئة ا

على اختالف قدراتهم 

انهم قد حققوا نتائج 

جيدة تتناسب مع الفئة 

العمرية مع وجود تقدم 

في نتائجهم بـمرور 

الوقت وانخفاض نسب 

الرسوب  ونسبة النجاح 

 21 - % 22 جيدة )

%). 

وتبين نتائج الطلبة 

 للصفوف المنتهية  على

اختالف قدراتهم انها قد 

حققت نتائج جيدة 

ونوعية تتناسب مع 

 الفئة العمرية لهم

غير المنتهية على 

اختالف قدراتهم 

انهم قد حققوا 

نتائج دون الوسط 

وان نتائج 

الناجحين 

التتماشى مع الفئة 

العمرية وزيادة 

عدد الراسبين 

ونسبة النجاح 

(21 %- 21)% 

وتبين نتائج الطلبة 

للصفوف المنتهية 

على اختالف 

قدراتهم انهم قد 

حققوا نتائج 

متوسطة تتناسب 

مع الفئة العمرية 

 لهم

الى اقل المستويات 

وارتفاع نسب الرسوب 

في الصف وعلى اختالف 

اعمارهم ونسبة النجاح 

 %(21اقل من )

بة وتبين نتائج الطل

للصفوف المنتهية  على 

اختالف قدراتهم انهم قد 

 حققوا  نتائج غير مقبولة 

الطلبة واولياء   -82 

االمور راضون عن 

التعليم الذي تقدمه 

الطلبة وأولياء  يعبر  82-0

أمورهم عن وجهات نظر إيجابية 

في االستبانات  وفي االجتماعات، 

اكثر الطلبة يعبر 

واولياء امورهم عن 

وجهات نظر ايجابية 

يعبر بعض الطلبة 

واولياء االمور عن 

وجهات نظرهم 

يعبر قلة من 

الطلبة واولياء 

امورهم عن 

يفتقر الطلبة واولياء 

امورهم لفرص التعبير 

عن وجهات نظرهم في 
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ويشارك أولياء االمور بشكل جيد  المدرسة

 في األنشطة المدرسية.

 

المدرسة لها سمعة    82-8

طيبة في المجتمع المحلي، 

 والطلب على القبول  فيها مرتفع.

 

 

 

معدل حضور الطلبة    82-2

 جيد، أو تحسن

 

 

 

في االستبانات 

واالجتماعات 

ومشاركة اولياء 

االمور بشكل فاعل 

في االنشطة 

المدرسية والطلب 

على القبول في 

المدرسة مرتفع 

لسمعتها في 

 المجتمع المحلي 

ومعدل الحضور 

 %22اكثر 

االيجابية في االستبانات 

واالجتماعات ومشاركة 

بعض اولياء االمور في 

االنشطة المدرسية 

والطلب على القبول في 

 المدرسة جيد 

ومعدل الحضور اكثر 

 % 21من  

وجهات نظرهم في 

االستبانات 

واالجتماعات 

ومشاركة ضعيفة 

من بعض اولياء 

االمور في 

االنشطة المدرسية 

والطلب على 

القبول في 

المدرسة ضعيف. 

معدل حضور 

الطلبة اكثر من 

22 % 

االستبانات واليحضروا 

او يشاركوا في االنشطة 

المدرسية والطلب على 

القبول في المدرسة 

معدوم ومعدل حضور 

 % 22اقل من  الطلبة 

يطور   -82 

الطلبة مهاراتهم 

الفكرية 

واالجتماعية  

والذكائية بشكل 

 جيد

يُظهر الطلبة مهارات  82-0

جيدة في التحقيق وحل 

 المشکالت واإلبداع.

 

زاد عدد الطلبة    82-8

المتميزين  وكان أداءهم جيدا  

يمتلك جميع الطلبة 

مهارات االبداع 

ومهارة حل 

المشكالت وارتفاع 

اعداد المخرجات 

التعليمية من 

 المتميزين 

يمتلك معظم الطلبة 

مهارات االبداع وحل 

المشكالت مع زيادة في 

 اعداد المتميزين 

يمتلك بعض 

الطلبة مهارات 

االبداع وحل 

المشكالت مع 

وجود بعض 

 المتميزين 

مهارات يفتقر الطلبة ل

االبداع وحل المشكالت 

وقلة اعداد الطلبة 

 المتميزين 
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 في المسابقات.

 

 

 

  الخارجي التقييم تخطيط استمارة :8 رقم الملحق

 الشخص المسؤول / االشخاص المسؤولين االجراءات/ النشاطات الوقت

قبل التقييم 

 الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليوم االول 

للتقييم 

 الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اليوم الثاني
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للتقييم 

 الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

اليوم الثالث 

للتقييم 

 الخارجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد التقييم 

 الخارجي 
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  معيار لكل االدلة لجمع ارشادات :2 رقم الملحق

  االدلة لجمع ارشادات المعايير

تمتلك المدرسة رؤية و رسالة طموحة  -0

مدونة بوضوح وتحدد توجهات  ومناسبة  و

 مناسبة لتطور المدرسة 

 .والرسالة الرؤية تحدد التي السجالت وتقييم دراسة

 .فاعليتها ومدى والرسالة الرؤية عرض يتم أين مالحظة

 الرؤية إنتاج في شاركوا الذين األمور: وأولياء والطلبة العاملين من وغيرهم والمعلمين المدرسة مدير مع  مناقشة

 المدرسة؟ حياة على والرسالة الرؤية تؤثر كيف والرسالة،

تقوم المدرسة بعملية تقييم ذاتي بنزاهة  -8

و دقة وتستخدم المخرجات بفاعلية لوضع 

 خطط تحسين مناسبة .

: التقييم الذاتي وخطط التحسين المدرسية: هل تستند إلى أدلة، بما في ذلك نتائج اختبارات يم السجالتدراسة وتقي

الطلبة، هل تحدد بوضوح نقاط القوة والضعف الرئيسية، وأولويات التحسين؟ هل تظهر سجالت اللجان أن نتائج الطلبة 

زمنية مناسبة، مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، وأدائهم تم تقييمها بشكل صحيح؟ هل تحدد خطة التحسين جداول 

 ما هي التحسينات التي أدخلت على المدرسة خالل العام الماضي؟

مع مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة والطلبة وأولياء األمور وأعضاء المجتمع  مناقشة 

ما هي اإلجراءات التي اتخذتها  .لنقاط القوة والضعف في المدرسة المحلي: كيف تم إجراء التقييم الذاتي، ما هو فهمهم

 لتنفيذ خطة تطوير المدرسة وما هي التحسينات الفعلية التي تم إدخالها؟

 .مع أعضاء لجنة جودة المدرسة عمل اللجنة وكيفية وضع الخطة التطويرية مناقشة 
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  االدلة لجمع ارشادات المعايير

 

توفر قيادة المدرسة بيئة ايجابية  تمكن  -2

نجاح الطلبة والمعلمين وبقية المالك 

 ويقدرها اولياء االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 .اروقة المدرسة: هل هناك جو إيجابي، هل يتم االحتفال بإنجازات الطلبة ، هل يتحمل  جميع البالغين المسؤولية مالحظة

هل يقوم مدير المدرسة بدور واضح ويرتبط بشكل إيجابي بالمعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة وجميع الطلبة 

 يبدي الطلبة الفخر في المدرسة؟)بما في ذلك الطلبة المحرومين( واولياء االمور، هل 

 

مع مدير المدرسة: كيف يفهم دوره، هل هو يرحب ويحتضن التغيير والتطوير، هل لديه ثقة في المعلمين  مناقشة 

 وغيرهم من العاملين في المدرسة، وما هي اإلجراءات التي اتخذها لبناء قدراتهم؟

 

هل لديهم شعور قوي بالهدف  .: هل ان معنوياتهم جيدةمع المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة مناقشة 

وااللتزام، هل هم متحمسون بالتغيير والتطوير، هل يقومون بتقييم ذاتي لعملهم، هل يشعرون بدعم جيد من قبل مدير 

 المدرسة، هل يشعرون بأنهم قادرون على النمو والتطور كمهنيين؟

 

 تجاه المدرسة، هل هم فخورون بعملهم وإنجازاتهم؟مع الطلبة: هل لديهم مواقف إيجابية  مناقشة 

 

 مع أولياء األمور )إن أمكن(: هل لديهم الثقة في المدرسة وقيادتها، هل يمکنهم تحديد أي تحسينات تم تحقيقها؟ مناقشة 

 

قيادة المدرسة نشطة وفاعلة في دعم  -2

وتحسين التعليم والتعلم وغيرها من جوانب 

 عمل المدرسة

مع مدير المدرسة والمعلمين: هل يراقب مدير المدرسة بانتظام )مرة واحدة على األقل( تعليم المعلمين، هل  مناقشة 

يقوم بتقديم التغذية الراجعة وتوفير التدريب الذي يشجع على اعتماد األساليب الحديثة ويساعد المعلمين على التحسن، 

غذية راجعة مفيدة إلی أعضاء آخرين من المالك لمساعدتهم علی هل يقوم بمتابعتها لضمان إجراء تحسينات، هل يقدم ت

 التحسين؟ هل يتابع توصيات المشرفين الخاصة بالمعلمين الذين تمت زيارتهم ؟

 

التي تسجل مالحظات مدير المدرسة وتقييمات عمل المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة  دراسة وتقييم السجالت

 .ذةوإجراءات المتابعة المتخ
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  االدلة لجمع ارشادات المعايير

تدير المدرسة مواردها المادية وبناياتها  -2

 ومرافقها الملحقة بكفاءة و فاعلية.

هل نظيفة ومستدامة بشكل جيد، وهل تستخدم البناية  -موقع المدرسة والمباني )بما في ذلك المرافق الصحية( : مالحظة

والالصفية؟ هل يوفر موقع المدرسة ومبانيها بيئة جذابة ومحفزة ومرحبة، من خالل بشكل جيد لألنشطة الصفية 

 الديكور والعرض؟ هل لدى الطلبة كتب مدرسية كافية وموارد تعليمية أخرى؟

 

التي تسجل استخدام المدرسة لمواردها المالية وخططها لصيانة وتحسين المبنى والمرافق  دراسة وتقييم السجالت

 .والموارد

تدير المدرسة مواردها البشرية بكفاءة  -2

 و فاعلية.

التي تبين توزيع المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة، توزيع الطلبة على الصفوف،  دراسة وتقييم السجالت

 .ومعدل حضور المعلمين ومساهماتهم في األنشطة المدرسية .ساعات العمل من قبل المعلمين

أسباب توزيع المعلمين وغيرهم من العاملين، ورأيه في التزام المعلمين وغيرهم من  مع مدير المدرسة: مناقشة 

 .العاملين ومدى أدائهم لمسؤولياتهم

مع المعلمين والموظفين اآلخرين: کيف يشعرون بأعباء عملهم، حضورهم، والتزامهم بتعليمهم واألنشطة  مناقشة 

 .اإلضافية األخرى في المدرسة

إجراءات إلدارة الجودة، بما . للمدرسة 2

 .في ذلك مراقبة جودة تقديمها

التي تبين تحليل نتائج الطلبة ونتائجهم ومخرجاتهم )ما مدى دقة وصرامة وصحة التحليل؟(،  دراسة وتقييم السجالت

ونتائج رصد الدروس وعمل الطالب( هل الرصد منتظم، وهل يظهر أن المنهج مغطى بصورة مرضية وأن التعليم والتعلم 

 المرشدين التربويين؟ هل تقوم اإلدارة بمتابعة تحديث البطاقات المدرسية من قبل .ذو نوعية جيدة

 

كيف يتم رصد الدروس وعمل  .مع مدير المدرسة ولجنة الجودة: كيف تم تحليل نتائج الطلبة، وما الذي يظهر مناقشة 

 الطلبة وماذا تظهر نتائج الرصد؟

 

 

  االدلة لجمع ارشادات المعايير

تشجع المدرسة وتدعم بكفاءة التنمية  -2

 اآلخرين المهنية للمعلمين و العاملين

تقييم االحتياجات التدريبية،الزيارات التي تم تبادلها ،   .التي تسجل التقييم الذاتي للمعلمين دراسة وتقييم السجالت

التقارير عنها، وسجالت إدارة المدرسة لبناء  كتابةدورات التدريب التي حضرها  المعلمين وغيرهم من العاملين وكيفية 

 .رهم من العاملين في المدرسةالقدرات وتطوير المعلمين وغي

مع مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة: دقة التقييمات الذاتية للمعلمين، والتعلم  مناقشة 

 .والبحوث التي اضطلعوا بها، ما حصلوا عليه من تبادل الزيارات والدورات التدريبية
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عملية صنع القرار فاعلة وتتم ادارتها  -2

بطريقة تشاورية والعمل فاعال بروح 

 الفريق الواحد في مجتمع المدرسة 

 

: كيف يتصل مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة والطلبة ببعضهم البعض: هل االحترام مالحظة

 المتبادل والمسؤولية المشتركة واضحة؟

مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة والطلبة: كيف يتم حل المشاكل واتخاذ مع  مناقشة 

القرارات، وما هي المسؤوليات التي يقوم بها المعلمون كأفراد وغيرهم من العاملين، واللجان، هل يشعر العاملون بانه 

 لجميع معا؟يتم استشارتهم حول القضايا التي تؤثر على المدرسة، كيف يعمل ا

 التي تسجل أعمال اللجان وعمليات صنع القرار دراسة وتقييم السجالت

يخطط مدير المدرسة والمعلمون تعلم   -01

 الطلبة بفاعلية

 

التي تحدد تغطية المنهاج والخطط السنوية والدورية والشهرية واليومية لكل معلم )هل تغطية  دراسة وتقييم السجالت

المناهج مرضية؟ هل تتوافق خطط المعلم مع المناهج الدراسية؟ هل هناك أدلة على أن الخطط تعتمد على التعلم السابق 

 للطلبة؟(

 

 .من قبل المشرفينمن الزيارات السابقة إلى المدرسة  دراسة وتقييم السجالت

 

  االدلة لجمع ارشادات المعايير

يستخدم التعليم في المدرسة اساليب  -00

وتقنيات حديثة ونشطة والتي تحفز الطلبة 

على التعلم ودعمهم على التعلم بشكل 

 مستقل

 

 .: أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشراتمالحظة

مع الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخرين: ما هي طرق التعليم المستخدمة عادة في كل صف، وكيف يستجيب  مناقشة 

 الطلبة عادة لهم؟

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين دراسة وتقييم السجالت

تعزيز التعليم في المدرسة  يتم  -08

 بالمعرفة الجيدة للمعلمين باختصاصاتهم

 

 .: أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشراتمالحظة

مع الطلبة والمعلمين وغيرهم من العاملين: ما هي المعرفة التي ينقلها المعلمون في كل صف، وكيف يتم نقله  مناقشة 

 هي فاعلية النقل، وكيف يستجيب الطلبة عادة؟ وكيف

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين دراسة وتقييم السجالت

يتفاعل المعلمون بشكل فاعل مع   -02

 طلبتهم لتعزيز تعلمهم

 

 .ت: أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشرامالحظة ومشاهدة

مع الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخرين: كيف يقوم المعلمون عادة بالتواصل مع الطلبة في كل صف وطرح  مناقشة 

 األسئلة واالستماع لهم، وكيف يستجيب الطلبة عادة؟

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين دراسة وتقييم السجالت
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  االدلة لجمع ارشادات المعايير

يراعي التعليم في المدرسة الفروق   -02

الفردية بين الطلبة بما في ذلك الذين لديهم 

صعوبات نفسية او احتياجات تعليمية خاصة 

 ويمكنّهم جميعا من التعلم 

 

 .: أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشراتمالحظة

ع الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخرين: كم من المعلمين يعرفون عن الظروف واالحتياجات والقدرات الفردية م مناقشة 

 لطالبهم وبأي الطرق وكيف يستخدمون معرفتهم لدعم تعلم الطلبة؟

 .من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين دراسة وتقييم السجالت

وتقييم تقدم تقوم المدرسة برصد  -02

 الطلبة بشكل مستمر وفعال

 

 : أكبر عدد ممكن من الدروس، وإصدار األحكام حول الجوانب المبينة في المؤشرات.مالحظة

 

 مع الطلبة والمعلمين والعاملين اآلخرين: كيف تم رصد وتقييم التقدم والتحصيل للطلبة؟ مناقشة 

 

التي تبين كيف يتم رصد وتقييم تقدم الطلبة: أوراق  السجالتدراسة وتقييم كراسات ودفاتر الطلبة وغيرها من 

 االمتحانات)هل هي مناسبة ومنصفة؟ (، والسجالت األخرى)هل هي مناسبة ودقيقة؟ (.

 

 من الزيارات السابقة إلى المدرسة من قبل المشرفين. دراسة وتقييم السجالت

تدعم المدرسة التطور الشخصي  -02

 للطالب بفاعلية

 

 

كيف تعزز البيئة المدرسية  .: سلوك الطلبة وطريقة ارتباطهم ببعضهم البعض ومع الكبار في اروقة المدرسةةمالحظ

السلوك والمواقف المناسبة، أي أنشطة إضافية تجري خارج المناهج الدراسية، الطرق التي تحتفل بها المدرسة وتكرم 

اإلجراءات التي تتخذها المدرسة لتصحيح السلوك غير المناسب الطلبة الذين يظهرون مواقف إيجابية وسلوك جيد، 

 .للطلبة

 

واالجراءات التي تتخذها المدرسة  .مع الطلبة: هل يفهمون ويستجيبون لتوقعات المدرسة حول کيفية التصرف مناقشة 

يشعرون بأنهم  هل يظهرون مواقف إيجابية تجاه حماية البيئة والمشاركة مع المجتمع، هل لتعزيز السلوك الجيد.

إلى أي مدى يشاركون في األنشطة  مدعمون جيدا من قبل المعلمين وغيرهم من العاملين ) بما في ذلك المرشد التربوي(

اإلضافية المتاحة، ما هي الفرص المتاحة لهم للقيام بأدوار قيادية في المدرسة، هل تلقوا مشورة جيدة حول دراستهم 

 ومهنهم المستقبلية ؟

التي تبين األنشطة الالصفية اإلضافية المقدمة للطلبة، عدد ونسبة الذين يشاركون في األنشطة،  ييم السجالتدراسة وتق

 .والتوجيه المهني المقدم للطلبة
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  االدلة لجمع ارشادات المعايير

تدعم االمدرسة وتؤكد حقوق    -02

 االنسان للطلبة

التي تبين كيف تعزز المدرسة حقوق اإلنسان لجميع الطلبة وخاصة حقوق الفتيات والطلبة من  دراسة وتقييم السجالت

 ذوي االعاقة واالحتياجات التعليمية الخاصة والمتعففين وابناء النازحين ان وجد

 

رسة حقوق مع الطلبة ومدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين: فهمهم لحقوق اإلنسان وكيف تعزز المد مناقشة 

اإلنسان، كيف توفر المدرسة للطلبة فرصا مناسبة للتعبير عن آرائهم واحترام آراء اآلخرين، اإلجراءات التي تتخذ 

 .لضمان أن يظل الطلبة، وال سيما من الفئات المعوزة، في التعليم وال يتسربون من المدرسة

 

المدرسة حقوق اإلنسان وتوفر الفرص للطالب للتعبير : النشرات والملصقات واألنشطة التي توضح كيف تعزز مالحظة

 .عن آرائهم، على سبيل المثال، المنشورات الجدارية، برلمان المدرسة

توفر المدرسة دعما مناسبا للطلبة   -02

من ذوي االعاقة وذوي االحتياجات 

 التعليمية الخاصة والموهوبين

االحتياجات التعليمية الخاصة تم االهتمام بها؟ ) مثال: هل هناك  اروقة المدرسة: هل احتياجات الطلبة من ذوي مالحظة

. هل هم قادرون على االنخراط بشكل كامل في  )مرافق صحية مناسبة للطلبة الذين يعانون من صعوبات  جسدية

 األنشطة التعليمية؟

 

المدرسة والمعلمين وغيرهم من  مع الطلبة )وخاصة ذوي االعاقة وذوي االحتياجات التعليمية الخاصة(، ومدير مناقشة 

العاملين: ما هو الدعم اإلضافي الذي يتلقاه ذوي االعاقة وذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والطلبة ذوي التحصيل 

ما هي الطرق التي تقوم بها المدرسة إلثراء المناهج الدراسية بأنشطة ومواد إضافية للطالب  .المنخفض ومدى فاعليته

متفوقين، كيف تضمن المدرسة تنفيذ التعليمات واللوائح الرسمية المتعلقة بالطلبة ذوي االحتياجات الموهوبين وال

 التعليمية الخاصة؟

التي تظهر االنشطة والمواد التعليمية قد تم تعديلها  لتلبي احتياجات الطلبة ذوي االعاقة وذوي   دراسة وتقييم السجالت

 .توفير اإلثراء اإلضافي للطالب الموهوبين االحتياجات التعليمية الخاصة، وكيفية

 

  االدلة لجمع ارشادات المعايير

تعزز المدرسة صحة الطلبة وسالمتهم  -02

 .ورفاههم النفسي بشكل فعال

األدلة على اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة الطلبة والصحة والرفاه )على سبيل  أنحاء المدرسة،ورصد :مالحظة

المثال، وجود معدات إطفاء الحريق وأدوات اإلسعافات األولية، وحماية الموقع ضد الدخالء، نوعية األطعمة والمأكوالت 

 في حانوت  المدرسة (
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روابط مع المؤسسات األخرى، كيف ترصد المدرسة صحة  علىالتي تبين كيف تحافظ المدرسة  دراسة وتقييم السجالت

الطلبة واألغذية المتاحة لهم في حانوت المدرسة، كيف يدعم المرشد التريوي األفراد )فيما يخص دراسات الحالة(، كيف 

 .تستجيب المدرسة الى اي من حاالت تعرض الطلبة  الى االصابة أو االساءة

 .المرشد التربوي: كيف يقوم / يشرف ويدعم الطلبة الذين لديهم صعوبات نفسية، ويدعم رفاه جميع الطلبة مع مناقشة 

للمدرسة شراكة جيدة مع المجتمع  – 81

 المحلي  ومنظمات المجتمع المدني

مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين وأولياء األمور: كيف تفاعلت المدرسة مع المجتمع المحلي  مع مناقشة 

 ومنظمات المجتمع المدني، وما هي الفوائد التي أسفرت عنها؟

 .التي توضح شراكة المدرسة مع المجتمع المحلي والروابط مع منظمات المجتمع المدني دراسة وتقييم السجالت

تتواصل وتتعاون المدرسة بشكل   -80

وتشركهم فاعل مع مجلس اولياء االمور  

 في دعم وتعزيز تعلم أبنائهم وإنجازهم

مع أولياء األمور، مدير المدرسة والمعلمين وغيرهم من العاملين: كيف تتفاعل المدرسة مع أولياء األمور،  مناقشة 

عملية التعليمية، ما هي الطرق التي قدمت بها المدرسة وعدد االجتماعات التي حضروها، وكيف تم رفع وعيهم بال

 المعلومات، ما هي التغذية الراجعة التي تم طلبها من اآلباء واألمهات؟

اظهار  .)بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعيةومواقع االنترنت( تسجيل عمل مجلس اآلباء دراسة وتقييم السجالت

 .ر، وتبيان كيفية إبالغ المدرسة لآلباء عن التقدم الذي يحرزه أطفالهمكيفية تواصل المدرسة مع أولياء األمو

 

 

  االدلة لجمع ارشادات المعايير

للطلبة قيم اخالقية واجتماعية جيدة   -88

ويعرفون كيف يحافظون على سالمتهم 

 وصحتهم 

 : مواقف الطلبة  وسلوكهم حول المدرسة.  وجو المدرسة.مالحظة

الطلبة: فهمهم للمخاطر على سالمتهم  وكيف يحمون أنفسهم، فهمهم للحياة الصحية والنظافة الشخصية  مع مناقشة 

 والعامة.

التي تبين النتائج التي تحققت في االمتحانات واالختبارات من قبل جميع الطلبة في جميع المواد  دراسة وتقييم السجالت االداء االكاديمي للطلبة جيد او تحسن  -82

 كل مرحلة، ومعدل الرسوب في الصف، ومقارنة البيانات مع أي بيانات وطنية ذات صلة.في 

 ، وتقييم جودة عملهم ومشاركتهم مع مرور الوقت.دراسة وتقييم كراسات ودفاتر مالحظات الطلبة

مدير المدرسة والمعلمين: مدى التقدم والتحصيل الدراسي الجيد. إلى أي مدى تحسنت )أو لم تتحسن(  مع مناقشة 

 بمرور الوقت، إلى أي مدى حقق الطلبة من جميع القدرات والظروف تقدما؟

 مع الطلبة: هل يعتقدون أنهم حققوا تقدما جيدا؟ هل يمكنهم توضيح التقدم الذي أحرزوه؟ مناقشة 
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  االدلة لجمع ارشادات المعايير

الطلبة واولياء االمور راضين عن   -82

 التعليم الذي تقدمه المدرسة

سجالت حضور الطلبة  ورسوبهم  وإلتحاقهم بالمدرسة، وتفاصيل حضور اولياء االمور في  دراسة وتقييم السجالت

االمور التي تجريها المدرسة، وتفاصيل طلبات  االجتماعات التي تنظمها المدرسة، نتائج أي استطالعات رأي  اولياء 

 القبول في  المدرسة.

 مع الطلبة وأولياء األمور: ما مدى رضاهم عن المدرسة، وما مدى جودة سمعة المدرسة في المجتمع المحلي؟ مناقشة 

 

يطور الطلبة مهاراتهم الفكرية   -82

 واالجتماعية  والذكائية بشكل جيد

 المهارات التي أظهرها الطلبة في الدروس واألنشطة اإلضافية. مالحظة

 

التي تسجل عدد ونسبة الطلبة الذين شاركوا في المناسبات والمسابقات الخارجية، واألنشطة  دراسة وتقييم السجالت

 يم للعام الماضيالالصفية األخرى. عدد ونسبة الطلبة الذين انتقلوا بنجاح من المدرسة إلى المرحلة التالية من التعل
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  الدرس مشاهدة من االدلة تسجيل استمارة :2 رقم الملحق

 استمارة مشاهدة الدرس

     الصف:..............  اسم المعلم:................    اسم المدرسة:..............

 المادة:..............

 المستوى التعليق المعيار

(0/8/2/2) 

يخطط مدير المدرسة  .01

والمعلمون تعلم الطلبة 

 بفاعلية

 

 

  

يستخدم التعليم في   .00

المدرسة اساليب وتقنيات 

حديثة ونشطة والتي تحفز 

الطلبة على التعلم 

ودعمهم على التعلم بشكل 

 مستقل

 

 

  

يتم تعزيز التعليم في  .08

المدرسة بالمعرفة الجيدة 

 للمعلمين باختصاصاتهم

 

 

  

يتفاعل المعلمون بشكل   .02

فاعل مع طلبتهم لتعزيز 

 تعلمهم

 

 

  

يراعي التعليم في   .02

المدرسة الفروق الفردية 

بين الطلبة بما في ذلك 

الذين لديهم صعوبات 

نفسية او احتياجات 

تعليمية خاصة ويمكنّهم 

 جميعا من التعلم 

 

  

تقوم المدرسة برصد   .02

وتقييم تقدم الطلبة بشكل 

 مستمر وفعال
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 من مشاهدة الدرس المستويات: جدول تعقب 2الملحق رقم 

 

المادة  اسم المعلم 

 والصف

 المعيار

01 

 المعيار

00 

 المعيار

08 

 المعيار

02 

 

 المعيار

02 

 المعيار

02 
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 معدل المستويات الكلي

 

      

 

 

 :أمثلة عن األسئلة  التي توجه لمدير المدرسة 2الملحق رقم 

  ما هي رؤية المدرسة؟ ما هي رسالتها؟ کيف تم وضع الرؤية والرسالة ومن شارك فيه وضعها؟ كيف

 (0تؤثر الرؤية والرسالة على ما يحدث في المدرسة؟ ) المعيار رقم 

  (8ما الذي تعتبره  نقاط قوة ونقاط تحتاج الى تحسين في المدرسة؟ )المعيار 

  هل يمكنك الحديث عن التقييم ذاتي للمدرسة بموجب المعايير؟ اذا قمت بالتقييم الذاتي فكيف تم ذلك؟

 (8)المعيار 

  وضعها؟ هل يمكنك الحديث عن الخطة التطويرية للمدرسة؟ إذا كان للمدرسة خطة تطويرية، كيف تم

 (8)المعيار 

  (2، 2، 2، 2، 2، 8كيف ترى دورك كمدير؟ ) المعيار 

  کيف يمکنك تقييم إمکانيات المعاونين والمعلمين؟ ماذا فعلت للمساعدة في تطوير فهمهم ومهاراتهم

 (2، 2)المعيار 

 المعلمين؟ ما هي التغذية الراجعة التي تقدمها؟ كيف تتابع مالحظاتك؟ هل  كم مرة تشاهد  تدريس

 (2يمكنك إعطاء أمثلة للمعلمين الذين تحسن اداءهم ، واشرح كيف تحسن اداءهم؟ ) المعيار 

  (2كيف قمت بتوزيع المعلمين؟ ما هو تقييمكم اللتزام المعلمين وقدراتهم؟ ) المعيار 

 کاديمية للطلبة؟ في رأيك، ما مدى جودة النتائج؟ هل تحسنت؟ ما مدى کيف قمت بتحليل النتائج األ

 (2، 8االختالفات في النتائج بين مجموعات مختلفة من الطلبة؟ )العيار 

  (2ما التدريب الذي تلقاه المعلمون؟ هل كان للتدريب أثر؟ ماذا فعلت للتأكد من أن له تأثير؟ )المعيار 

  للمعاونين والمعلمين وغيرهم من الموظفين ، إن وجدت؟ )المعيار ما هي المسؤوليات التي فوضتها

2) 

  (2كيف يتم اتخاذ القرارات في المدرسة؟ ) المعيار 

  (02كيف تدعم المدرسة حقوق اإلنسان للطلبة؟ ) المعيار 
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  كيف تتفاعل المدرسة مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، وما هي الفوائد، إن وجدت؟

 (81 )المعيار

  كيف تتفاعل المدرسة مع أولياء األمور؟ ما هي المعلومات التي تقدمها الولياء االمور، وما هي

 (80التغذية التغذية الراجعة التي تطلبونها منهم، إن وجدت ؟ ) المعيار 

 

 التي توجه  الى المعلمين: أمثلة عن االسئلة 2الملحق رقم  

o التقييم الذاتي والخطة التطويرية للمدرسة ؟ كيف؟) هل شاركت في انتاج الرؤية والرسالة و

 (8+0المعيار 

o  هل تتم مشاهدتك في الصفوف من قبل مدير المدرسة وهل تتلقى دعما وتغذية راجعة عما

 (2+2تقدمه؟ كيف؟ )المعيار 

o (2هل حصلت على تكريم من ادارة المدرسة؟ )المعيار 

o  هل تشعر باالستمتاع في عملك في المدرسة وتتمكن من تطوير مهاراتك المهنية؟ )المعيار

2+2 ) 

o  (2هل تعتقد ان ضغط العمل موزع بشكل عادل ويمكن القيام به؟ )  المعيار 

o (81+02+2ماهي االنشطة المدرسية االضافية التي تقوم بها؟ )المعيار 

o  (2على تحسين ادائك؟ )المعيارهل تجري تقييما ذاتيا الدائك؟ وكيف تعمل 

o (2هل شاركت في صناعة القرارات الفاعلة وحل المشكالت في المدرسة؟ كيف؟ )المعيار 

o  (0+2ما التدريب الذي تلقيته وهل كان له االثر في تحسين وتطوير ادائك؟ )المعيار 

o  التعلم؟ هل تستخدم اساليب التعلم النشط وطرائق التدريس والتقنيات الحديثة للتحفيز على

 (00كيف؟)المعيار 

o  هل قمت بتعزيز مفاهيم حقوق االنسان ومراعاة  الطلبة ذوي االعاقة وذوي االحتياجات

 (02+  02التعليمية الخاصة ومراعاة الفروق الفردية؟ كيف؟ ) المعيار
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o  مادورك في التواصل مع اولياء االمور ومنظمات المجتمع المدني والمحلي؟ وهل تتلقى منهم

 (80+ 81اجعة؟ )المعيارتغذية ر

o  هل قمت بتحليل نتائج تحصيل الطلبة ووضع معالجات لتحسين المستوى العلمي لهم؟ كيف؟

 (82+ 02)المعيار

 : أمثلة عن االسئلة التي توجه  للمرشد التربوي2الملحق رقم 

 كانت مؤثرة  هل شاركت في انتاج الرؤية والرسالة والتقييم الذاتي والخطة التطويرية  للمدرسة وهل

 (8و 0في اداء المدرسة؟ )معيار 

 (2هل تدعم المدرسة عملك؟ كيف؟  )معيار 

  (2+2ماهي اللجان التي شاركت بها؟ وهل تم تشكيل لجنة االرشاد التربوي في المدرسة؟ )المعيار 

  (2هل ساهمت  في حل مشكالت الطلبة؟ وكيف تم ذلك؟ )معيار 

  (02+02+02المدرسية دوريا؟ وما دورك فيها؟ )معيار هل يتم تحديث معلومات البطاقة 

  كيف تعمل مع الطلبة من ذوي االعاقة وذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والموهوبين وغيرهم؟

 (02+  02كيف تكتشفهم؟ وما هي سبل االهتمام بهم؟ )معيار

 في  تعزيز السلوك  هل قمت بتحديد الظواهر السلوكية غير المرغوب فيها ومعالجتها؟ وماهو دورك

 (88+ 02االيجابي للطلبة؟ ) معيار 

  (02هل تدعم المدرسة مفاهيم حقوق االنسان؟ )معيار 

  هل يشعر اولياء االمور بالرضا عن المدرسة كونها توفر بيئة ايجابية؟ هل ساهمت في اجتماعات

 ( 80+ 02مجالس اولياء االمور والمعلمين وماهو دورك فيها؟) معيار

 االت تسرب في المدرسة؟ ان وجدت، مادورك في تشخيص االسباب ووضع المعالجات؟ هل توجد ح

 (82)معيار 
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 : أمثلة عن االسئلة التي توجه الولياء االمور اثناء عملية التقييم الخارجي2الملحق رقم 

 

  (2هل ابنك/ ابنتك  سعيد/ ة في المدرسة؟ )معيار 

 (02، 2رسة؟ )معيار )هل انت راض عن أمان ابنك/ ابنتك في المد 

  (02، 02، 02هل انت راض عن الرعاية التي يتلقاها ابنك/ ابنتك  في المدرسة؟ ) معيار 

  (82، 82، 82هل تعتقد ان ابنك/ ابنتك  يحرز/ تحرز تقدما جيدا في المدرسة؟ ) معيار 

  (02،02، 08، 00، 01هل تعتقد ان ابنك/ ابنتك  يتعلم/ تتعلم  بشكل جيد في المدرسة؟ )معيار 

  (88هل تعتقد ان ابنك/ ابنتك  والطلبة االخرين يتصرفون بشكل جيد في المدرسة؟ )المعيار 

  هل انت راض عن تواصل المدرسة معك كولي أمر؟ ماهي المعلومات التي تقدمها لك المدرسة عن

 (80مستوى تقدم ابنك/ ابنتك ؟ هل تطلب المدرسة رأيك او مالحظاتك؟ )المعيار 

 (80مجلس اولياء االمور ؟ اذا كان موجودا فماذا يفعل؟ ) المعيار  هل هناك 

  (0مالذي يمكن ان تخبرني به عن رؤية المدرسة ورسالتها؟ )المعيار 

  (2هل تعتقد ان المدرسة تتم قيادتها بشكل جيد؟ )المعيار 

 )برأيك، ماهي النقاط الجيدة عن المدرسة؟ )كل المعايير 

 يجب تحسينه في المدرسة؟ ) كل المعايير( برأيك، مالذي 
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 أمثلة عن االسئلة التي توجه للطلبه اثناء عملية التقييم الخارجي: 01الملحق رقم 

 

 (2هل تستمتع بالحضور الى المدرسة؟ هل انت سعيد هنا؟ )معيار رقم 

  (02، 2هل تشعر باألمان هنا؟ )معيار رقم 

 ( كيف يمكنك الحصول امل معك طالب اخر بشكل غير لطيف لو كانت لديك مشكلة ) مثال: عندما يتع

 (02،02على المساعدة؟ كيف يساعدك المعلمون والمرشد التربوي؟ )معيار 

  تحدث عما يحصل خالل الدرس. ماهي الدروس التي تستمتع بها اكثر ولماذا؟ ماهو الدرس الذي

 (02، 08،02، 00تستمتع به بشكل قليل ولماذا؟ )معيار 

 (02،02ساعدة االضافية التي يتلقاها الطلبة عندما يكونوا بحاجة لها؟ )معيار ماهي الم 

  (02ماهي المالحظات )التغذية الراجعة( التي تتلقاها من المعلمين حول مستوى اداءك؟ )معيار 

  كيف يتصرف الطلبة في الدروس وفي المدرسة؟ مالذي يحصل اذا تصرفوا بشكل سيئ؟ مالذي يحصل

 (88ل حسن؟ )معيار اذا تصرفوا بشك

  هل تحضر الى المدرسة يوميا وتهيئ  كل الدروس؟ هل يحضر مدير المدرسة والمعلمون الى المدرسة

 (82، 2كل يوم؟ ) معيار 

  (0مالذي يمكنك ان تخبرني به عن رؤية المدرسة ورسالتها؟ ) معيار 

   هل سبق ان سألك مدير المدرسة او اي من المعلمين او العاملين في المدرسة عن رايك بالمدرسة؟

 (02هل تحدث لكم المعلمون عن حقوق االنسان؟ )معيار 

 )برأيك، ماهي النقاط الجيدة عن المدرسة؟ ) كل المعايير 

 )برأيك، مالذي يجب تحسينه في المدرسة؟ ) كل المعايير 
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   واالحكام االدلة سجل :00 رقم الملحق

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

  اوال.

 القيادة

 واالدارة

تمتلك المدرسة رؤية و رسالة  -82

طموحة ومناسبة  و مدونة بوضوح 

 وتحدد توجهات مناسبة لتطور المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

تقوم المدرسة بعملية تقييم ذاتي  -82

بنزاهة و دقة وتستخدم المخرجات 

 بفاعلية لوضع خطط تحسين مناسبة .

 

 

 

 

 

 

توفر قيادة المدرسة بيئة ايجابية   -82

تمكن نجاح الطلبة والمعلمين وبقية 

 المالك ويقدرها اولياء االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



115 
 

 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 القيادة اوال.

 واالدارة

قيادة المدرسة نشطة وفاعلة   -82

في دعم وتحسين التعليم والتعلم وغيرها 

 من جوانب عمل المدرسة

 

 

 

 

 

 

تدير المدرسة مواردها المادية  -82

وبناياتها ومرافقها الملحقة بكفاءة و 

 فاعلية.

 

 

 

 

 

تدير المدرسة مواردها البشرية  -82

 بكفاءة و فاعلية.

 

 

 

 

للمدرسة إجراءات إلدارة   -82

الجودة، بما في ذلك مراقبة جودة 

 .تقديمها
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 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 القيادة اوال.

  واالدارة

تشجع المدرسة وتدعم بكفاءة  -21

التنمية المهنية للمعلمين و العاملين 

 اآلخرين

 

 

 

 

 

 

عملية صنع القرار فاعلة وتتم  -20

ادارتها بطريقة تشاورية والعمل فاعال 

بروح الفريق الواحد في مجتمع 

 المدرسة 

 

  

 التعليم ثانيا:

 والتعلم

يخطط مدير المدرسة   -28

 والمعلمون تعلم الطلبة بفاعلية

 

 

 

 

 

يستخدم التعليم في المدرسة   -22

اساليب وتقنيات حديثة ونشطة والتي 

تحفز الطلبة على التعلم ودعمهم على 

 التعلم بشكل مستقل
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 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 التعليم ثانيا.

  والتعلم

تعزيز التعليم في المدرسة بالمعرفة . يتم 08

 الجيدة للمعلمين باختصاصاتهم

 

 

 

 

 

. يتفاعل المعلمون بشكل فاعل مع طلبتهم 02

 لتعزيز تعلمهم

 

 

 

 

يراعي التعليم في المدرسة الفروق  -02

الفردية بين الطلبة بما في ذلك الذين لديهم 

صعوبات نفسية او احتياجات تعليمية خاصة 

 ويمكنّهم جميعا من التعلم 

 

 

 

 

تقوم المدرسة برصد وتقييم تقدم الطلبة  -02

 بشكل مستمر وفعال
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 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 ثالثا.

 االهتمام

 بالطلبة

 ودعمهم

تدعم المدرسة التطور الشخصي  .80

 للطالب بفاعلية

 

 

  

تدعم االمدرسة وتؤكد حقوق االنسان   -02

 للطلبة

 

 

 

 

 

توفر المدرسة  دعما مناسبا للطلبة من   -02    

ذوي االعاقة وذوي االحتياجات التعليمية 

 الخاصة والموهوبين

 

 

 

 

 

 

 

المدرسة صحة الطلبة وسالمتهم تعزز  -02    

 .ورفاههم     النفسي بشكل فعال
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 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 رابعا.

 مع الشراكة

 المجتمع

للمدرسة شراكة جيدة مع المجتمع   - 81

 المحلي  ومنظمات المجتمع المدني

 

 

 

 

 

 

وتتعاون المدرسة بشكل فاعل مع  تتواصل  -80

وتشركهم في دعم وتعزيز مجلس اولياء االمور  

 تعلم أبنائهم وإنجازهم

 

 

 

 

 

 خامسا.

 النتائج

 والمخرجات

للطلبة قيم اخالقية واجتماعية جيدة   -88

 ويعرفون كيف يحافظون على سالمتهم وصحتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االداء االكاديمي للطلبة جيد او تحسن  -82
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 الحكم االدلة تسجيل المعيار المجال

(0،8،2،2) 

 خامسا.

 النتائج

 والمخرجات

الطلبة واولياء االمور راضين عن التعليم   -82

 الذي تقدمه المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

يطور الطلبة مهاراتهم الفكرية   -82

 واالجتماعية  والذكائية بشكل جيد
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  الخارجي التقييم تقرير استمارة :08 رقم الملحق

  الخارجي التقييم تقرير

 )اسم المدرسة، اسم مديرية التربية، اسم القضاء، المحلة(

 

 الخارجي: التقييم تاريخ

 

 المدير: اسم

 

 المدرسة: حول معلومات

 

  المدرسة تأسيس تاريخ

 مختلط بنات/ بنين/ ثانوية/ اعدادية/ متوسطة/ ابتدائية/ اساسية/ المدرسة نوع

   للمدير الدوامات عدد / الدوام نوع

 المجموع:                  بنات:                بنين: الطلبة عدد

 التعليمية االحتياجات ذوي الطلبلبة عدد

 الخاصة

 

 المجموع:                  نساء:              رجال: المعلمين عدد

         دبلوم:     بكلوريوس:          ماجستير:         دكتوراه: لشهادة.... الحاملين المعلمين عدد

 اخرى:

 بنجاح مراحلهم اتموا الذين الطلبة نسبة

 الماضي العام في

 

  المتسربين الطلبة عدد

 

 االن: لحد                  الماضي: الدراسي العام

 

 

 التطور: او القوة ومجاالت المدرسة نجاحات ملخص
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  نقاط( شكل على االجابة وضع  يرجى .... واحدة صفحة الى صفحة نصف  من  االجابة )

 

 

 

 

 

 

 

 الملحة: الحاجة ذات التحسين ومجاالت المدرسة تواجه التي التحديات ملخص

 

  نقاط( شكل على االجابة وضع  يرجى .... واحدة صفحة الى صفحة نصف من )االجابة

 

 

 

 

 المدرسة: تلقته الذي الدعم ملخص

 ) االجابة لنصف صفحة كحد اعلى.... يرجى وضع االجابة على شكل نقاط(
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 معيار كل مستوى

 المعيار تجاوز :2 المستوى

 المعيار حقق :2 المستوى

 المعيار ليحقق تحسين الى يحتاج :8 المستوى

  المعيار ليحقق كبير تحسين الى يحتاج :0 المستوى

 

  المستوى المعيار ت

(0،8،2،2) 

تمتلك المدرسة رؤية و رسالة طموحة ومناسبة  و مدونة بوضوح وتحدد توجهات  0

 مناسبة لتطور المدرسة 

 

تقوم المدرسة بعملية تقييم ذاتي بنزاهة و دقة وتستخدم المخرجات بفاعلية لوضع  8

 خطط تحسين مناسبة .

 

نجاح الطلبة والمعلمين وبقية المالك ويقدرها  توفر قيادة المدرسة بيئة ايجابية  تمكن  2

 اولياء االمور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

قيادة المدرسة نشطة وفاعلة في دعم وتحسين التعليم والتعلم وغيرها من جوانب   2

 عمل المدرسة

 

 

 فاعلية.تدير المدرسة مواردها المادية وبناياتها ومرافقها الملحقة بكفاءة و  2

 

 

 تدير المدرسة مواردها البشرية بكفاءة و فاعلية.  2

 

 

 .للمدرسة إجراءات إلدارة الجودة، بما في ذلك مراقبة جودة تقديمها 2

 

 

 تشجع المدرسة وتدعم بكفاءة التنمية المهنية للمعلمين و العاملين اآلخرين  2

 

 

 عملية صنع القرار فاعلة وتتم ادارتها بطريقة تشاورية والعمل فاعال بروح الفريق  2
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 الواحد في مجتمع المدرسة 

  يخطط مدير المدرسة والمعلمون تعلم الطلبة بفاعلية  01

يستخدم التعليم في المدرسة اساليب وتقنيات حديثة ونشطة والتي تحفز الطلبة على  00

 علم بشكل مستقلالتعلم ودعمهم على الت

 

 يتم تعزيز التعليم في المدرسة بالمعرفة الجيدة للمعلمين باختصاصاتهم 08

 

 

 يتفاعل المعلمون بشكل فاعل مع طلبتهم لتعزيز تعلمهم  02

 

 

يراعي التعليم في المدرسة الفروق الفردية بين الطلبة بما في ذلك الذين لديهم   02

 صعوبات نفسية او احتياجات تعليمية خاصة ويمكنّهم جميعا من التعلم 

 

 تقوم المدرسة برصد وتقييم تقدم الطلبة بشكل مستمر وفعال  02

 

 

 تدعم المدرسة التطور الشخصي للطالب بفاعلية 02

 

 

 تدعم االمدرسة وتؤكد حقوق االنسان للطلبة  02

 

 

توفر المدرسة  دعما مناسبا للطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة   02

 والموهوبين

 

 

 .تعزز المدرسة صحة الطلبة وسالمتهم ورفاههم النفسي بشكل فعال  02

 

 

 المجتمع المدني للمدرسة شراكة جيدة مع المجتمع المحلي  ومنظمات  81

 

 

وتشركهم في دعم تتواصل وتتعاون المدرسة بشكل فاعل مع مجلس اولياء االمور    80

 وتعزيز تعلم أبنائهم وإنجازهم

 

 للطلبة قيم اخالقية واجتماعية جيدة ويعرفون كيف يحافظون على سالمتهم وصحتهم   88
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 االداء االكاديمي للطلبة جيد او تحسن  82

 

 

 الطلبة واولياء االمور راضين عن التعليم الذي تقدمه المدرسة  82

 

 

 يطور الطلبة مهاراتهم الفكرية واالجتماعية  والذكائية بشكل جيد  82

 

 

 للمدرسة الكلي المستوى

 

 

 

 

 (011 من المجموع اعطاء مع معيار كل مستوى جمع يتم التالي: بالشكل االجمالي المستوى حساب )يتم
 

 إذا

  .0 االجمالي المستوى يكون 22-82 بين المجموع كان اذا •

  .8 االجمالي المستوى يكون 28-22 بين المجموع كان اذا •

  .2 االجمالي المستوى يكون 20-22 بين المجموع كان اذا •

  .2 االجمالي المستوى يكون 011-28 بين المجموع كان اذا •

 

 للتحسين:  مقترحات

مقترحات، مرتبة حسب األولوية، وينبغي وضع المقترحات من اجل الوصول الى  أقصى  01)يجب أن تكون المقترحات مرقمة، وينبغي أن ادراج  ما يصل إلى 

 أثر، وأن تقود المدرسة إلى النجاح، وأن تكون واقعية وقابلة للتطبيق(
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 التوقيع :  

 

 اسم رئيس اللجنة     اسم عضو اللجنة    اسم عضو اللجنة

 

 

  خارجيا تقييمها يتم التي المدارس  لمديري ايجاز :02 رقم الملحق

 

  الخارجي التقييم تتلقى التي المدارس كأحدى مدرستكم اختيار على تهانينا

 

 

من ذلك هو مساعدتها على تحقيق جودة التقييم الخارجي هو عملية الحكم على مدى جودة أداء المدرسة، واقتراح كيفية تحسينها. والهدف من ذلك والهدف 

 .أعلى في التعليم لطلبتهم

 

المدرسة أو لديه أي سيتم إجراء التقييم الخارجي الخاص بمدرستكم على مدى يومين أو ثالثة أو أربعة أيام من قبل لجنة من ثالثة مشرفين، ال يعرف أحد منهم 

 يهذه المهمةعالقة معها. هؤالء المشرفون مدربون ومؤهلون للقيام 
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اللجنة اجتماعا  وسيتصل بك رئيس اللجنة قبل اسبوع من الحضور الى المدرسة لغرض التقييم، ليقدم نفسه ويطلب بعض المعلومات. عندما تبدأ الزيارة، ستعقد

 .أوليا معكم ومع معاونيكم وسوف يدعوكم لتقديم مقدمة عن المدرسة

 

 خالل: من المدرسة، عمل جوانب جميع حول أدلة معبج اللجنة أعضاء يقوم األول، االجتماع بعد

 الدروس. في والتعلم التعليم مالحظة •

 المدرسة. حياة مالحظة •

 االمور اولياء مجلس ورئيس المعاونين ومع معكم مناقشات عقد •

 لبةوالط االمور وأولياء  وجد( إن  التربوي المرشد فيهم بما ) العاملين من وغيرهم المعلمين آراء جمع •

 والوثائق. السجالت في النظر •

 بذلك، وللقيام للمدرسة. العام والتقييم للمدرسة، 82 الـ المعايير من معيار كل بموجب المدرسة أداء مستوى على سيحكمون االدلة، هذه وباستخدام

 ومستقلة. موضوعية أحكامهم وستكون التقييم. إطار في الواصفات سيستخدمون

 

 األداء: من مستويات أربعة هناك

 ممتاز المعيار، يتجاوز :2 المستوى •

 جيد المعيار. يلبي :2 المستوى •

 المعيار لتلبية تحسين إلى يحتاج :8 المستوى •

 المعيار. لتلبية كبير تحسين إلى يحتاج :0 المستوى •

 

 اولياء مجلس ورئيس المعاونين مع  دعوتكم ستتم إليها. توصلت التي النتائج عن شفوية مالحظات فيه تقدم اجتماعا اللجنة ستعقد التقييم، زيارة ختام وفي

 االجتماع. هذا لحضور موضوع( كل اقسام  من متطوع ممثل )ربما المعلمين من وممثلين وجد(، )إن التربوي والمرشد االمور

 

 حول اقتراحات ويقدمون إليها توصلوا التي لنتائجا يعرض مكتوب تقرير بإعداد وزمالؤه اللجنة رئيس يقوم التقييم، نهاية من واحد أسبوع غضون وفي

 على الناقد" "الصديق المشرف يساعدك وسوف التقرير هذا من نسخة تتلقى سوف وفعاليتها. جودتها لتحسين اتخاذها المدرسة على يجب التي اإلجراءات

 اللجنة. القتراحات االستجابة

 

 


