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لممدرسة رؤية طموحة ورسالة   

واقعية وىما واضحتان ومعمنتان 
 لمجميع.

معبرتان  الرؤية والرسالة غير
وغير واضحتان وال تمبي حاجات 

 المدرسة

الرؤية والرسالة معمنتان ومعبرتان 
 عن الواقع

الرؤية طموحة والرسالة واقعية 
ومستوعبة من المدير والمعممين 

ومعمنتان لمجميع وتم تحميل الرؤية 
 والرسالة

الرؤية طموحة والرسالة واضحة 
وىما معمنتان وبينيما تناسق 

 الحداثة واالنفتاحوتتحقق فييما 

تم تحميل بيئة التخطيط وتحديد 
نقاط القوة والضعف والفرص 

 والتيديدات. 

تحميل البيئة وتحديد نقاط الضعف 
 والقوة غير موجود أو غير مكتمل

يوجد تحميل لمبيئة وتحديد لنقاط 
القوة والضعف والفرص 

 والتيديدات ولكنو غير مفعل

يوجد تحميل لمبيئة الداخمية 
 والخارجية ومفعل في معظم البنود

يوجد تحميل لمبيئة ويستثمر في 
 تحديد أولويات الخطة وتطويرىا

تم تحديد الحاجات وترتيبيا وفق 
األولويات في ضوء معايير 

 محددة.

الحاجات حددت بشكل عشوائي 
 بعيدًا عن تحميل الواقع

تحديد الحاجات تم حسب 
 األولويات

معايير تحديد الحاجات قائم وفق 
محددة ومفعمة من خالل استبانة 

 وثائق –اجتماع  –

الحاجات محددة ومرتبة وفق 
المعايير المطموبة وىي مفعمة 
 ومستثمرة لتطوير أداء المدرسة

األىداف العامة لمخطة ترتبط 
بالحاجات الحقيقية لممدرسة وتتوافر 

 الجيدة. فييا معايير األىداف

األىداف العامة لمخطة موجودة 
ولكن غير مرتبطة بالحاجات 

 الحقيقية لممدرسة

يوجد أىداف عامة لمخطة مرتبطة 
بالحاجات المدرسية وال تتوفر فييا 

 معايير األىداف الجيدة

األىداف العامة موجودة ومرتبطة 
بالحاجات الحقيقية لممدرسة 
 ومنبثقة عن رسالة المدرسة

مرتبطة  يوجد أىداف عامة لمخطة
بحاجات المدرسة الحقيقية ويتوافر 

بيا معايير األىداف الجيدة 
 وتساىم في تطوير األداء
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شارك أصحاب العبلقة في  
التخطيط ) المعممون، الطبلب، 

أولياء األمور، المجتمع 
 المحمي،...إلخ(.

مشاركة أصحاب العالقة ضعف 
 في التخطيط

يشارك الجميع في التخطيط ويتم  مع التوثيق يشاركون في التخطيط
مع توثيق  األخذ بآرائيم
 المشاركات

يشارك الجميع في التخطيط مع 
األخذ بآرائيم ويفعل ذلك في 

 تطوير األداء 

األنشطة واإلجراءات مناسبة 
إلنجاز األىداف وقابمة لمتنفيذ 

 اإلمكانات المتاحة.وفق 

غير مناسبة إلنجاز األىداف 
 وغير قابمة لمتنفيذ

مناسبة لكنيا غير قابمة لمتنفيذ 
 وفق اإلمكانات المتاحة

بشكل  مناسبة لتحقيق األىداف
وقابمة لمتنفيذ وفق اإلمكانات  جيد

 المتاحة

مناسبة وقابمة لمتنفيذ بشكل فاعل 
 يساىم في تطوير األداء المدرسي

بحيث تكون أنشطة إبداعية 
 وتوظف التكنولوجيا

الخطة تحدد بدقة المسؤوليات 
ومؤشرات النجاح وجدول التنفيذ 

 الزمني. 

المسئوليات محددة بشكل عشوائي 
وكذلك مؤشرات النجاح والجدول 

 الزمني

المسئوليات ومؤشرات النجاح 
محددة والجدول الزمني لمتنفيذ 

 غير محدد

ومؤشرات النجاح المسؤوليات 
 محددة وفق جدول زمني واضح

المسؤوليات ومؤشرات النجاح 
محددة وفق جدول زمني وتفعيميا 

 يساىم في تطوير األداء
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تشكيل فريق تطوير وفرق مساندة 
 مناسبة لتنفيذ الدراسة الذاتية.

يوجد فريق تطوير في المدرسة  ال
يوكل إليو ميمة إعداد الدراسة 

 الذاتية.

يوجد فريق تطوير رئيس في 
المدرسة وال يوجد فرق مساندة 

 مكونة من العاممين في المدرسة.

يوجد فريق تطوير وفرق مساندة 
موزعة عمييم األدوار حسب 

تخصصاتيم وميوليم ولدييم وعي 
 بمياميم.

ق مساندة يوجد فريق تطوير وفر 
مدربة جيدًا، ويتم التعاون بينيم 

 ولدييم دافعية عالية لمعمل.

توظيف أدوات وأساليب جمع 
 البيانات واألدلة بفاعمية.

ال تستخدم الفرق أدوات وأساليب 
جمع البيانات وال توفر أدلة 

 لألداء.

يستخدم الفرق أدوات جمع 
 البيانات بطريقة شكمية جزئية.

أنواع أدوات  تستخدم جميع
وأساليب جمع البيانات ويتم 

 توثيقيا.

تستخدم جميع أنواع أدوات 
وأساليب جمع البيانات بطريقة 
فاعمة ومناسبة، كل أداة تناسب 

 المعيار الالزم لقياسو. 

مشاركة جميع األطراف المعنية في 
الحكم عمى مستوى المدرسة وفقًا 

 لمؤشرات األداء.

الحكم من قبل فئة قميمة في  يتم
المدرسة دون تغطية جميع 

 المعنيين باألمر

يتم الحكم عمى المعايير من قبل 
جميع المعنيين باألمر دون النظر 

 لممؤشرات

يتم الحكم بمشاركة جميع المعنيين 
وفقًا لجميع مؤشرات األداء وتوثيق 

 مشاركتيم.

تكون أشكال المشاركة إبداعية 
 ونوعية.

األدلة والشواىد لجمع  توثيق
 البيانات بشكل مناسب.

يتم التوثيق لألدلة والشواىد بشكل  يتم التوثيق بشكل جزئي ضعف التوثيق لألدلة والشواىد
 كامل

استخدام أساليب حديثة في 
 التوثيق مثل التصوير

كتابة التقرير النيائي لمدراسة الذاتية 
 بجميع عناصره بطريقة عممية.

بيانات التقرير غير كاممة 
العناصر وضعف الترتيب 

 والوضوح

التقرير مكتمل العناصر ومرتب 
 وواضح

وجود تناسق بين الدرجات ونقاط 
 القوة والضعف والخطة التحسينية

الدرجات منطقية والخطة 
التحسينية فييا اإلبداع والتجديد 

 واألدلة واضحة وكاممة.
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استثمار الموارد البشرية المتاحة   
 في تنفيذ الخطة.

الموارد البشرية غير مستثمرة في 
 تنفيذ الخطة

جزء من الموارد البشرية المتاحة 
 يستثمر في تنفيذ الخطة

الموارد البشرية المتاحة يتم 
 استثمارىا في تنفيذ الخطة

أمثل لمموارد البشرية  استثمار
 المتاحة في تنفيذ الخطة

التجييزات البلزمة لتنفيذ الخطة 
 متوفرة ويتم استثمارىا بفاعمية.

يتوفر تجييزات الزمة لتنفيذ  قمة توفر التجييزات
 الخطة نوعًا ما

التجييزات الالزمة لتنفيذ الخطة 
 متوفرة ومستثمرة

التجييزات الالزمة لتنفيذ الخطة 
 متوفرة ومستثمرة بفاعمية

ما تم انجازه من الخطة يتناسب 
 مع التخطيط الزمني ليا.

ال يتناسب ما تم انجازه من الخطة 
 مع التخطيط الزمني

يتناسب ما تم انجازه من الخطة 
 مع التخطيط الزمني إلى حد ما

يتناسب ما تم انجازه من الخطة 
 التخطيط الزمنيمع 

يتناسب ما تم انجازه من الخطة 
 مع التخطيط الزمني بدقة
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عمميات اإلشراف والمتابعة منظمة 
 وتتم بشكل دوري ومستمر.

عمميات اإلشراف والمتابعة غير  ضعف عمميات اإلشراف والمتابعة
منظمة وال تتم بشكل دوري أو 

 مستمر

عمميات اإلشراف والمتابعة منظمة 
 وتتم بشكل دوري ومستمر

عمميات اإلشراف والمتابعة منظمة 
وتتم بشكل دوري ومستمر وتسيم 

 في تطوير األداء

عمميات التقويم وأدواتو متنوعة 
 وفاعمة.

ال يوجد تنوع في عمميات التقويم 
 أو أدواتو

التنوع ظاىر في عمميات التقويم 
 بشكل جيد وأداتو وال يفعل

التنوع ظاىر واألدوات متنوعة 
 وفاعمة

تطوير في عمميات التقويم وأدواتو 
 وتفعيميا

رصد النتائج وتحميميا أواًل بأول  
 واالستفادة من التغذية الراجعة.

النتائج ترصد مع عدم وجود 
 تحميل لمنتائج

النتائج ويوجد تحميل ليا  ترصد ترصد النتائج ويوجد تحميل ليا
 ويستفاد منو في التغذية الراجعة

ترصد النتائج وتحمل النتائج 
ويستفاد منو في التغذية الراجعة 

 وفي التطوير



 دليل جائزة املدرسة املتميزة                               حدة اجلودة واالعتماد املدرسيو           

 

6 

 

 

 

 
 

المجال 
 الرئيس

المجال 
 الفرعي

 المـؤشـــــــــرات المعيار
25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
موجود عىل  أ داء ضعيف أ و غري
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التخصص والرغبات  مراعاة
والقدرات والعدالة في توزيع 

 الجدول الدراسي.

عدم مراعاة التخصص أو 
الرغبات أو القدرات وال يوجد 

عدالة في توزيع الجدول 
 الدراسي

مراعاة التخصص والرغبات 
والقدرات وال يوجد عدالة في توزيع 

 الجدول الدراسي

مراعاة التخصص والرغبات 
في والقدرات مع وجود عدالة 

 توزيع الجدول الدراسي

مراعاة التخصص والرغبات 
والقدرات مع وجود عدالة في 

توزيع الجدول الدراسي ورضا تام 
 من المعممين

تحديث بيانات الطمبة 
والمعممين عمى برنامج 

 اإلدارات المدرسية.

تحديث البيانات موجود بشكل  تحديث البيانات غير متابع
 دون استمرارية ،فصمي

بصورة تحديث البيانات موجود 
 مع التحديث والمتابعة شيرية

تحديث البيانات موجود باستمرار 
البيانات ويتم فحص  وشبو يومي

ومتابعة عممية اإلدخال من قبل 
 اإلدارة
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إجراء عمميات جرد الكتب 
المستعممة واالستيبلك واإلتبلف 
 والتخزين يتم حسب التعميمات.

يتم جرد واستيالك الكتب  ال
 حسب التعميمات

جرد الكتب واستيالكيا حسب 
التعميمات وال تخزن الكتب بشكل 

 جيد

تالفيا  جرد الكتب واستيالكيا وا 
حسب التعميمات وتخزن بشكل 

 جيد

تالفيا  جرد الكتب واستيالكيا وا 
حسب التعميمات وتخزن بشكل 

 ممتاز ومنظم

المحافظة عمى الكتاب المدرسي 
 وصبلحيتو لمتعمم.

ال يظير محافظة عمى الكتب 
 المدرسية وصالحية التعمم

يظير أحيانًا بعض الدالئل 
 لممحافظة عمى الكتب

دائما يتم المحافظة عمى الكتاب  يظير غالبًا المحافظة عمى الكتب
 المدرسي وبصورة تامة

تجييز المعامبلت اإلدارية 
الخاصة بالكتب المدرسية) سندات 

اإلدخال، اإلخراج،...الخ( 
وتسجيميا عمى برنامج اإلدارات 

 المدرسية.

تجيز طمبات الكتب المدرسية وال 
يتم تسجيل سندات اإلخراج عمى 

 برنامج اإلدارات

تجيز طمبات الكتب المدرسية 
ويتم تسجيل سندات اإلدخال عمى 

 برنامج اإلدارات 

تجيز طمبات الكتب المدرسية 
واإلخراج وتسجل سندات اإلدخال 

عمى برنامج اإلدارات بشكل 
 منتظم

تجيز طمبات الكتب المدرسية 
وتسجل سندات اإلدخال واإلخراج 
عمى برنامج اإلدارات مع تنظيميا 

 في ممفات منفصمة



 دليل جائزة املدرسة املتميزة                               حدة اجلودة واالعتماد املدرسيو           

 

8 

 

 

 

المجال 
 الرئيس

المجال 
 الفرعي

 المـؤشـــــــــرات المعيار
25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 

أ داء ضعيف أ و غري 

 موجود عىل الإطالق
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جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 أ داء عال اجلودة

َخ.
رتثى
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انم
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ى وإ
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جميع المعامبلت الخاصة بالعيد  تجييز
المدرسية أواًل بأول )سجبلت العيدة 

 وبطاقات الصنف(.

ال تجيز جميع 
المعامالت الخاصة 
بالعيد وغير مطابقة 

 لسجل المديرية

تجيز بعض المعامالت الخاصة 
بالعيد وال تسجل عمى برنامج 
اإلدارات وغير مطابقة لسجل 

 المديرية

بعض المعامالت الخاصة  تجيز
بالعيد وتسجل عمى برنامج 

اإلدارات وغير مطابقة لسجالت 
 المديرية

تجييز جميع المعامالت الخاصة 
بالعيد وتسجل عمى برنامج 

اإلدارات باستمرار ومطابقة لسجل 
 المديرية

حفظ العيد المدرسية في أماكن مناسبة 
 وآمنة)حفظيا من الفقدان والتمف (.

تحفظ العيد  ال
المدرسية بصورة 

 مناسبة

نادرًا ما يحتفظ بالعيد في أماكن 
 مناسبة وتمف العديد من العيد

تحفظ العيد المدرسية في أماكن 
مناسبة غالبًا وال يوجد تمف 

 لمعيد

تحفظ العيد المدرسية في أماكن 
مناسبة دائمًا وال يوجد تمف في 

 العيد
إجراء عمميات الصيانة البلزمة لمعيد 

 المدرسية أواًل بأول لتكون جاىزة .
ال تتم عمميات 

 الصيانة

دائمًا يتم صيانة العيد أواًل بأول  غالبًا ما يتم صيانة العيد نادرًا ما يتم صيانة بعض العيد
 ويوثق ضمن سجل

4-
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التزام الموظفين بتعميمات الدوام المدرسي 
 ) الحضور والغياب والخروج .....(. 

ال يمتزم الموظفون 
بتعميمات الدوام 

 المدرسي

التزام محدود لمموظفين بتعميمات 
 الدوام المدرسي

التزام واضح لمموظفين بتعميمات  نادرًا ما يظير عدم االلتزام
الدوام المدرسي مع التوثيق الدقيق 

 السجالت الخاصةفي 
متابعة سجبلت الدوام والحركة أواًل بأول  

ومطابقتيا مع سجل الحصر الشيري و 
 برنامج اإلدارات المدرسية

ال يوجد متابعة 
 ومطابقة لمسجالت

متابعة سجالت ) الدوام ، الحركة ( 
ومطابقتيا مع الحصر وبرنامج 

 اإلدارات

يوجد متابعة لسجالت الدوام 
والحركة باستمرار مع سجل 
 الحصر وبرنامج اإلدارات 

يوجد متابعة لمسجالت ويسجل 
الحصر عمى البرنامج باستمرار 
 وبدقة ويتم تقديم التغذية الراجعة

العمل بنماذج اإلجازات حسب 
 إجازة، إقرار قيام، إقرار (. التعميمات)طمب

 عمل بنماذجال ي
 إجازات الموظفين 

يوثق اإلجازات حسب التعميمات 
 بشكل جيد

غالبًا ما يوثق إجازات الموظفين 
 بشكل صحيح

دائمًا يوثق إجازات الموظفين بشكل 
 صحيح وبدقة وحسب التعميمات
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 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
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جميع طبلب المدرسة في الطابور  انتظام
األول وممارسة بعض التمارين الرياضية 

وتنظيم دخوليم إلى الفصول بإشراف 
 كامل من اإلدارة.

ال يمتزم جميع الطالب في الطابور 
األول وال يمارسون التمارين الرياضية 
ودخوليم الفصول غير منظم وبدون 

 إشراف

يمتزم بعض الطالب بالطابور األول 
سون بعض التمارين الرياضية ويمار 

واإلشراف محدود من اإلدارة 
 والعاممين

يمتزم الطالب غالبًا بالطابور األول 
 واإلشراف مفعل بصورة واضحة

يظير االلتزام بكفاءة عالية من 
الطالب في الطابور األول واإلشراف 

كامل وتام من اإلدارة والعاممين 
 وبصورة متميزة

تقديم الطبلب إذاعة مدرسية تربوية  
مخططة وىادفة وموثقة بإشراف مشرف 

 مختص. 

ال يتم اإلشراف عمى اإلذاعة وتتم 
بعشوائية والموضوعات غير مخطط 

 ليا

يوجد مشرف لإلذاعة ويتم تقديم 
الطالب إذاعة مدرسية تربوية ىادفة 

 مع التوثيق بصورة محدودة

مشرف لإلذاعة مع التخطيط  يوجد
لمشاركة شريحة كبيرة من الطالب 

بتقديم برامج ىادفة موثقة في 
 سجالت خاصة غالباً 

يوجد مشرف لإلذاعة مع التخطيط 
لمشاركة المجان وجميع الفصول مع 
إحياء جميع المناسبات بتقديم برامج 

 ىادفة دائما

العمم والنشيد الوطني الفمسطيني  تحية
 من قبل فريق الكشافة وطبلب المدرسة.

ال يمتزم بأداء تحية العمم والنشيد 
 الوطني

التزام محدود لفريق الكشافة والطالب 
 بتحية العمم والنشيد الوطني

التزام فريق الكشافة بتحية العمم 
 والنشيد والتزام طالب المدرسة محدود

تام وأداء متميز لتحية العمم  التزام
والنشيد الوطني من قبل فريق 

 الكشافة وطالب المدرسة

6- 
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إدارة االجتماعات بأسموب مريح لمجميع 
 ويتيح ليم التعبير عن آرائيم بحرية.

غير قادر عمى إدارة االجتماعات 
بأسموب مريح لمجميع وال يتيح ليم 

 بحريةالتعبير عن آرائيم 

يتعامل بفئوية في االجتماعات وال 
 يستطيع الجميع التعبير عن آرائيم

أسموبو مريح لمجميع ويتيح ليم حرية 
 التعبير

أسموبو مريح لمجميع ويتيح ليم حرية 
التعبير مع تعزيز اآلراء اإليجابية 

 واألخذ بيا

يتم توثيق محاضر االجتماعات ويوقع 
وتتم متابعة  عمييا الحاضرون

 توصياتيا.

يتم التوثيق لبعض محاضر  ال يتم توثيق محاضر االجتماعات
 االجتماعات ويوقع عمييا الحاضرون

يتم التوثيق لجميع محاضر 
االجتماعات ويوقع الحاضرون دون 

 متابعة التوصيات

يتم التوثيق لجميع محاضر 
 االجتماعات ويوقع عمييا الحاضرون

 مع المتابعة المستمرة لمتوصيات



 دليل جائزة املدرسة املتميزة                               حدة اجلودة واالعتماد املدرسيو           

 

11 

 

 

 

المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
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وجود لجان مدرسية متنوعة 
 ومفعمة.

ال يوجد لجان مدرسية بشكل 
 كامل

يتم تشكيل بعض المجان وال 
 تراعي الرغبات والقدرات

تشكيل بعض المجان مع  يتم
 مراعاة التعميمات والقدرات نوعًا ما

المجان المدرسية مشكمة ومتنوعة 
وتراعي التعميمات والرغبات 
 والقدرات بصورة تامة ومفعمة

توثيق محاضر االجتماعات في 
سجبلت خاصة بيا ومتابعة 

 توصياتيا. 

يتم التوثيق في السجالت دون  االجتماعات غير موثقة
من الحاضرين أو متابعة  توقيع

 التوصيات

يتم التوثيق في السجالت وموقعة 
من الحاضرين دون متابعة 

 التوصيات

يتم التوثيق في السجالت وموقعة 
من الحاضرين مع المتابعة 
المستمرة لمتوصيات وبصورة 

 فاعمة

8- 
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سياسة االنضباط المدرسي  تطبيق
والحد من العنف في معالجة 

مخالفات الموظفين والطبلب بشكل 
 فاعل.     

سياسة االنضباط المدرسي غير 
 مفعمة

سياسة االنضباط المدرسي مفعمة 
 عمى الطالب فقط

سياسة االنضباط المدرسي مفعمة 
 عمى الموظفين والطالب أحياناً 

سياسة االنضباط المدرسي مفعمة 
ى الموظفين والطالب دائما عم

 والجميع ممتزم بالقوانين

متابعة ظاىرة غياب الطبلب 
وتأخرىم وتنفيذ إجراءات تحد من 

 التسرب.  

ال يتم متابعة ظاىرة غياب 
 الطالب وتأخرىم وتسربيم

يوجد متابعة مستمرة ودائمة مع  يوجد متابعة في معظم األوقات يوجد متابعة محدودة
 التوثيق
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جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 
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حوسبة ممف الطالب وأحوال الطبلب 
ودواميم ونتائج تحصيميم الدراسي وتحديثو 

 أواًل بأول.

ال يوجد حوسبة لممفات وأحوال 
الطالب ونتائج تحصيميم 

 الدراسي

يتم حوسبة الممفات شؤون 
 الطمبة بشكل جزئي

الحوسبة بشكل مستمر دون  يتم
 تحديثيا

يتم حوسبة الممفات بصورة مستمرة 
 ويتم تحديثيا باستمرار

حوسبة معمومات وبيانات موظفي المدرسة 
وأحواليم ) شئون الموظفين ( وتحديثو أواًل 

 بأول.

ال يوجد حوسبة لممفات وأحوال 
 الموظفين

يتم حوسبة الممفات بشكل 
جزئي ألحوال وبيانات 

 الموظفين

يتم الحوسبة بشكل مستمر دون 
 تحديثيا

يتم حوسبة الممفات وأحوال الموظفين 
 بصورة مستمرة ويتم تحديثيا باستمرار

رصد نتائج الطبلب في االختبارات 
التحصيمية الشيرية والفصمين عمى برنامج 

 اإلدارات المدرسية.

رصد درجات  متابعة ضعف
 الطالب بشكل عام

الدرجات  رصدمتابعة يتم 
 دقيق.بشكل غير 

البيانات المدخمة ويتم متابعة دقة 
 إدخاليا أواًل بأول

بشكل كامل  وضوح البيانات ومنطقيتيا
 دون أي خمل

10-
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مناخ تربوي مفعم بالود واالحترام والتعاون 
 والعبلقات اإلنسانية.

يبذل أي جيد لتوفير المناخ  ال
 التربوي المناسب

يبذل جيد محدود لتوفير مناخ 
 تربوي مفعم بالود واالحترام

يتوفر مناخ تربوي مفعم بالود 
واالحترام والتعاون والعالقات 

 اإلنسانية لفئة المرؤوسين

يحرص دائما المدير عمى توفير المناخ 
 التربوي لكافة المرؤوسين والعاممين

تقبل مدير المدرسة النصح واإلرشاد 
 وتوجييات المسئولين.

ال يتقبل مدير المدرسة 
التوجييات والنصح واإلرشاد 

  وتوجيو المسئولين.

يفيم التوجييات ويتقبمو ولكن 
يحتاج دائمًا إلى اإلشراف عند 

 التنفيذ

يتقبل التوجييات والنصح واإلرشاد 
ونادرًا ما يحتاج إلى إشراف أثناء 

 ذالتنفي

قدرة متميزة عمى تقبل المدير لتوجييات 
رشادىم وال  المسئولين ونصحيم وا 

 يحتاج اإلشراف أثناء التنفيذ

عداده  تفعيل دور نائب مدير المدرسة وا 
 كمدير في المستقبل.

وال يفعل دور نائب  يمركز 
 المدير وال يعطيو أي صالحيات

يتفعل دور نائب المدير دائمًا ويحرص  المدير غالباً تفعيل دور نائب  تفعيل دور نائب المدير نادراً 
 عمى إعداده كمدير في المستقبل

تفويض مدير المدرسة بعضًا من صبلحياتو 
 إلى آخرين ومتابعة أداءىم باستمرار.

مركزي وال يفوض أي من 
 صالحياتو لموظفين

يتردد في تفويض الصالحيات 
 لموظفيو

مع المراقبة  يفوض اآلخرين غالباً 
 المستمرة

يتمكن من تفويض الصالحيات بدقة 
حسب القدرات ويحرص عمى بناء جيل 

 من القادة بالمتابعة المستمرة
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مدير المدرسة إلى تطوير أدائو  سعي
وتطوير من حولو ) سكرتير، مساعد 
إداري، مرشد تربوي، أمين مكتبة، 
آذن ( وتوظيفو أفكار جديدة في 

 العمل.

 

ال يوجد قابمية لتطوير أدائو وأداء 

من حولو ويحتاج إلى إشراف دائم 

 حيث يقاوم األفكار الجديدة

ال يوجد لديو أي مبادرات لمتطوير 

ند الضرورة وال يتابع إال ع

 مستجدات العمل

يظير نوعًا ما من السعي لمتطوير 

 ويتابع مستجدات العمل الضرورية

يبذل جيدًا كبيرًا لتطوير نفسو 

وتطوير من حولو ولديو قابمية 

لمنمو الميني وتحمل المسؤوليات 

ويتابع مستجدات العمل ويطرح 

 أفكارًا جديدة قابمة لمتحقيق

قدرة مدير المدرسة عمى البت في 
 األمور واتخاذ القرارات الصائبة .

ال يوجد لديو قدرة عمى اتخاذ 

 القرارات وقراراتو غير صائبة دائما

يوجد لديو قدرة محدودة عمى اتخاذ 

القرارات وقراراتو غير صائبة 

 أحيانا

يوجد لديو قدرة عمى اتخاذ 

القرارات في نطاق العمل ويحتاج 

 التخاذ القرار الصائب وقت

يتميز بالقدرة عمى اتخاذ القارات 

الصائبة السميمة المبنية عمى 

أساس عممي ودائمًا قراراتو تتسم 

 بالكفاءة
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َته

شاس
تً

اس
س و

ذسَ
نهت

ُظ 
خغ

انت
 

توظيف المعممين لتحميل المحتوى 
 يدرسونيا .لممباحث التي 

ال يمتمك المعممون ميارة 
 تحميل المحتوى

يوجد لدى المعممين تحميل محتوى 
 ولكن ال يوظفونو

يوظف المعممون تحميل المحتوى 
 في تنفيذ دروسيم فقط

يوظف المعممون تحميل المحتوى 
عداد  في تنفيذ الدروس وا 

 االختبارات وتحميل نتائجيا 
وجود خطط لمدروس )تحضير( مكتممة 

العناصر مع المحافظة عمى 
 استمراريتيا.    

وجود خطة دروس غير 
 مكتممة العناصر

وجود خطة لمدروس مستوفيو 
 العناصر

وجود خطة لمدروس مستوفية 
 العناصر ومتنوعة اإلجراءات

وجود خطة مكتممة مع المحافظة 
 عمى استمراريتيا

شمولية األىداف السموكية لممجاالت 
 )المعرفي، واإلجرائي، والوجداني(.

األىداف مصاغة صياغة 
 ضعيفة

األىداف مصاغة جيدًا ولكن تركز 
عمى مستوى واحد من مجاالت 

 األىداف

األىداف مصاغة جيدًا وتركز 
عمى مجالين من مجاالت 

 األىداف الثالثة

األىداف مصاغة جيدًا وتركز 
 جاالت لألىدافعمى الثالث م

التنفيذ وفق خطة فصمية أو سنوية 
 موجودة وما قطع منيا يناسب التوقيت.

عدم وجود خطة فصمية أو 
 سنوية

وجود الخطة الفصمية أو السنوية 
 وعدم االلتزام بيا

وجود الخطة ولكن ما قطع منيا 
 غير مناسب

وجود الخطة ومناسبة ما قطع 
 منيا مع توقيت الخطة

2-
س 

ذسَ
نهت

ئخ 
هُ

انت
ت  

ُبس
م امل

ذخ
س امل

تُب
واخ

 
 

اختبار المتطمب األساسي لمتعمم الجديد  
 والتأكد من امتبلك الطبلب لو.

عدم توظيف المتطمب 
 األساسي

استخدام متطمب أساسي ولكنو 
 غير مناسب لمدرس 

اختيار المتطمب األساسي 
المناسب دون التأكد من امتالك 

 الطالب بو

المتطمب األساسي والتأكد  اختيار
 من امتالك الطالب لو

اختيار المدخل المناسب لمتعمم الجديد 
 )تقديم منظم متقدم(.

عدم توظيف المنظمات 
 المتقدمة

توظيف المنظمات غير المالئمة 
 لموضوع الدرس

توظيف المنظمات المالئمة 
 لمدرس

توظيف المنظمات المالئمة 
 والمتنوعة والفاعمة لمدرس
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المجال 
 الرئيس

المجال 
 الفرعي

 المـؤشـــــــــرات المعيار
25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 

أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 أ داء عال اجلودة

د 
هُب

عً
ان

هى.
تع

د ان
بجب

وَت
ُخ 

سس
املذ

 

1- 
عهى

انت
ى و

عهُ
انت

د 
هُب

عً
 

3- 
عهى

انت
ى و

عهُ
انت

ت 
بنُ

أس
س و

ذسَ
انت

شق 
خ ع

عهُ
فب

 

الطرق واألساليب  المتبعة تناسب 
 طبيعة الموضوع وتبلئم كثافة الصف.

استخدام طرق ال تناسب طبيعة 
 الموضوع أو كثافة الصف

طبيعة  استخدام طرق تناسب
الموضوع ولكنيا ال تناسب كثافة 

 الصف

توظيف طرق تناسب طبيعة 
 الموضوع وكثافة الفصل

تنوع طرق التدريس ومالئمتيا 
 لطبيعة الموضوع وكثافة الصف

الطرق واألساليب المتبعة  تناسب 
بصري  –األنماط التعممية كافة ) سمعي

 حركي(.   –

يستخدم األساليب والطرق  ال
 المناسبة ألنماط التعمم المختمفة

يوظف أساليب وطرق مناسبة 
 تناسب نمط تعمم واحد

يوظف أساليب وطرق مناسبة 
تناسب نمطين من أنماط التعمم 

 الثالث

يراعي توظيف طرق وأساليب 
 تناسب جميع أنماط التعمم

الطرق واألساليب المتبعة تفعل دور 
 وتنشط دافعيتو لمتعمم.المتعمم 

يوظف أساليب التعمم النشط دون  ال يوظف أساليب التعمم النشط
 إثارة دافعية المتعمم

يوظف أساليب التعمم النشط ويثير 
 دافعية المتعمم

ينوع أساليب التعمم النشط التي 
 واإلبداع. تثير دافعية المتعمم

الطرق واألساليب المتبعة تعمل عمى 
الجماعي والتعاوني في توظيف العمل 

 التعمم.

ضعف توظيف األساليب الداعمة 
 لمتعاون والعمل الجماعي

يوظف األساليب المناسبة لمتعمم 
 الجماعي والتعاوني بشكل جيد

يبتكر طرق وأساليب تشجع العمل 
الجماعي والتعاوني بحيث تحقق 

 أىداف المنياج

ينوع في األساليب التي تشجع 
بطريقة  التعاون والعمل الجماعي

 إبداعية غير تقميدية
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المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 حد ما. ابملقاييس اإىل
 أ داء عال اجلودة

هى.
تع

د ان
بجب

وَت
ُخ 

سس
املذ

د 
هُب

عً
ان

 

1- 
عهى

انت
ى و

عهُ
انت

د 
هُب

عً
 

4- 
هى 

 تع
بدس

يص
خ و

ًُ
عهُ

م ت
سبئ

ف و
ظُ

تى
ىعخ

يتُ
 

تنويع الوسائل التعميمية ومصادر 
 التعمم.

ال يستخدم الوسائل التعميمية 
 ومصادر التعمم

يستخدم الوسائل التعميمية غير 
 الطالبالمالئمة لرغبات 

يستخدم الوسائل التعميمية 
 المتنوعة الجذابة

يبتكر وسائل تعميمية تناسب ميول 
 الطالب ورغباتيم

مبلءمة الوسائل التعميمية ومصادر 
التعمم المستخدمة لؤلىداف 

 التعميمية.

ضعف تمبية الوسائل التعميمية 
 لألىداف التعميمية

مالئمة الوسائل التعميمية لألىداف 
 التعميمية

تنوع الوسائل التعميمية ومالئمتيا 
 لألىداف

ابتكار وسائل تعميمية ىادفة تحقق 
 أىداف التعمم وسيمة االستخدام

الوسيمة التعميمية مثيرة الىتمام 
 الطبلب وميسرة لمتعمم. 

ال يستخدم وسائل تعميمية 
 مثيرة وميسرة لمتعمم

يستخدم وسائل تعميمية غير مثيرة 
 الىتمام الطالب

يستخدم وسائل مثيرة ولكنيا غير 
 ميسرة لمتعمم

يستخدم وسائل مثيرة الىتمام 
الطالب وتحقق اليدف من التعمم 

 بشكل فاعل

توظيف تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت في عممية التعمم.

ال يوظف تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت في التعمم

يوظف تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت في عممية التعمم 

 ولكنيا غير مناسبة

يوظف تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت بصورة محددة

ينوع في استخدام تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت في عممية 

 التعمم
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المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 أ داء عال اجلودة

هى.
تع

د ان
بجب

وَت
ُخ 

سس
املذ

د 
هُب

عً
ان

 

1- 
عهى

انت
ى و

عهُ
انت

د 
هُب

عً
 

5- 
ًُخ

عهُ
انت

غخ 
َش

 األ
هُخ

فبع
  

ًُخ
تعه

ان
 

األنشطة متدرجة وتراعي التسمسل  
 المنطقي لمموضوع وترتبط باألىداف.

األنشطة مرتبطة باألىداف وغير  األنشطة غير مرتبطة باألىداف
 متسمسمة

األنشطة مرتبطة باألىداف 
 ومتسمسمة وغير متنوعة

األنشطة مرتبطة باألىداف 
 ومتسمسمة ومتنوعة

 –كتابية  –األنشطة متنوعة ) شفيية  
 عممية (.

األنشطة قميمة ال تمبي حاجة 
 المتعمم

األنشطة متنوعة وتراعي أنماط  األنشطة كافية ومتنوعة
 التعمم المختمفة

األنشطة متنوعة بحيث تثير 
الدافعية لمتعمم والتشويق واستخدام 

 جوانب متعددة
األنشطة تنمي ميارات التفكير  

والميارات الحياتية وترتبط بواقع 
 الطالب.

األنشطة ال تنمي ميارات التفكير 
 والميارات الحياتية

األنشطة تنمي ميارات التفكير وال  األنشطة ال ترتبط بواقع الطالب
 ترتبط بواقع الطالب

 يوظف أنشطة متنوعة تنمي
ميارات التفكير والميارات الحياتية 

 وترتبط بواقع الطالب

تنوع األنشطة بحيث تناسب كافة 
 مستويات الطمبة.

ال يستخدم أنشطة تراعي الفروق 
 الفردية ومستويات الطالب

يستخدم أنشطة تراعي عدد 
 الطالب ومستوياتيم العممية.

الفروق  يستخدم أنشطة تراعي
الفردية كمًا فقط، وجودة األنشطة 

 وفعاليتيا
 جودة األنشطة وفعاليتيا

يستخدم أنشطة تراعي الفروق 
الفردية كمًا وكيفًا، وتنوع األنشطة 
بحيث تناسب جميع المستويات 

 مع توفير األدوات الالزمة لتنفيذىا
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المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 أ داء عال اجلودة

هى.
تع

د ان
بجب

وَت
ُخ 

سس
املذ

د 
هُب

عً
ان

 

1- 
عهى

انت
ى و

عهُ
انت

د 
هُب

عً
 

6-
ُخ 

بعه
ف

 
يخ

خذ
ست

ى امل
مىَ

انت
ت 

بنُ
أس

د و
دوا

أ
 

 –تنوع التقويم وأدواتو وأساليبو ) قبمي 
 -تحريري  –ختامي/ شفوي  -تكويني

 أدائي....(.

يعتمد عمى نوع واحد من أدوات  ال ينوع أساليب التقويم وأدواتو
 التقويم

يستخدم أدوات التقويم غير مالئمة 
 لمدى تحقق األىداف

تقويم ينوع في أدوات وأساليب ال
 مع المالئمة

إعداد اختبارات تشخيصية وتحصيمية  
 تراعي مواصفات االختبار الجيد.

يعد اختبارات تشخيصية  ال يعد اختبارات تشخيصية
وتحصيمية ال تراعي مواصفات 

 االختبارات الجيد

يعد اختبارات تشخيصية 
وتحصيمية تراعي مواصفات 

االختبار الجيد مع عدم االنتظام 
 اإلعدادفي 

يعد اختبارات تشخيصية 
وتحصيمية تراعي مواصفات 
 االختبار الجيد مع االستمرارية

 تحميل نتائج االختبارات واإلفادة منيا.   

يحمل نتائج االختبارات مع عدم  ال يحمل نتائج االختبارات
 اإلفادة منيا

يحمل نتائج االختبارات ويستفيد  
في إعداد خطط ومواد  منيا

 عالجية مع عدم توظيفيا

يحمل نتائج االختبارات واإلفادة 
منيا في إعداد خطط ومواد 

عالجية مع توظيفيا ومقارنتيا 
 بالنتائج طوال العام

إعداد خطط ومواد عبلجية واثرائية 
 مناسبة وتوظيفيا.

عدم وجود خطط عالجية ومواد 
 إثرائية

وجود خطط عالجية ومواد إثرائية 
 بشكل جيد

الخطط العالجية معدة جيدًا 
ومناسبة لنتائج االختبارات 

 التشخيصية

الخطط العالجية والمواد اإلثرائية 
 متميزة وفاعمة وممحوظة النتائج
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المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 أ داء عال اجلودة

هى.
تع

د ان
بجب

وَت
ُخ 

سس
املذ

د 
هُب

عً
ان

 

1- 
عهى

انت
ى و

عهُ
انت

د 
هُب

عً
 

7- 
هى 

تع
ً ان

 عه
فضح

حم
ُخ 

فس
خ َ

ثُئ
عى

 دا
ىٌ

تشث
بخ 

يُ
و

 

عبلقة المعممين بالطبلب 
ايجابية تساعد في توفير بيئة 

 نفسية محفزة عمى التعمم.

عالقة المعممين بالطالب 
 سمبية

عالقة المعممين بالطالب 
إيجابية ولكن ال تفور بيئة 
 نفسية محفزة عمى التعمم

عالقة المعممين بالطالب 
إيجابية وتوفر بيئة نفسية 

 لتعممغير محفزة عمى ا

عالقة المعممين بالطالب 
ايجابية توفر بيئة نفسية 

 محفزة عمى التعمم
إدارة وضبط الصف و تعديل 
سموك الطبلب أثناء الدرس 

 بأساليب تربوية.

يمتمك ميارات اإلدارة الصفية  يفتقد ميارات اإلدارة الصفية
 دون تعديل السموك

يمتمك ميارات اإلدارة الصفية 
بأساليب مع تعديل السموك 

 غير تربوية

يمتمك ميارات اإلدارة الصفية 
مع تعديل السموك بأساليب 

 تربوية
تعبير الطبلب عن آرائيم 

بحرية منضبطة في القضايا 
 المطروحة.

ال يتيح المجال لمطالب 
 لمتعبير عن آرائيم بحرية

يتيح المجال لبعض الطالب 
 لمتعبير عن آرائيم

يتيح المجال لكافة الطالب 
 لمتعبير عن آرائيم بحرية 

يتيح المجال لكافية الطمبة 
 لمتعبير عن آرائيم بحرية

أنماط وأساليب التعزيز 
نوعة ومبلئمة تالمستخدمة م
 و دون إفراط.

ضعف استخدام أساليب 
 التعزيز

يستخدم أساليب التعزيز غير 
 المالئمة

يستخدم أساليب تعزيز غير 
 نوعةتم

يستخدم أساليب تعزيز 
 مالئمة ومنوعة
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المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 اإىل حد ما.ابملقاييس 
 أ داء عال اجلودة

هى.
تع

د ان
بجب

وَت
ُخ 

سس
املذ

د 
هُب

عً
ان

 

1- 
عهى

انت
ى و

عهُ
انت

د 
هُب

عً
 

8- 
    

تُخ
نجُ

د ا
ججب

نىا
خ وا

بثُ
نكت

ل ا
عًب

األ
 

منتمية وىادفة وتساعد في تعزيز 
 التعمم.

غير منتمية وال تساعد في 
 تعزيز التعمم

منتمية وال تساعد في تعزيز 
 التعمم

منتمية وتساعد في تعزيز 
 التعمم مع عدم تنوعيا

منتمية وتساعد في تعزيز 
 التعمم مع التنوع

مراعية لمستويات الطبلب 
 المختمفة كما ونوعا.

الواجبات البيتية ال تراعي 
 مستويات الطالب

الواجبات البيتية تراعي 
 مستويات الطالب كماً 

الواجبات البيتية تراعي 
 كمًا ونوعاً مستويات الطالب 

الواجبات البيتية تناسب 
 مستويات الطالب كمًا ونوعاً 

متابعة األعمال الكتابية والواجبات 
البيتية  لمطبلب وتصويب 

 األخطاء.

ضعف متابعة األعمال 
الكتابية والطالب المقصرين 

 في أدائيا

يتابع األعمال الكتابية وال 
يتابع الطالب المقصرين في 

 أدائيا

يتابع األعمال الكتابية 
والطالب المقصرين في 

أدائيا مع قمة تقديم تغذية 
 راجعة

يتابع األعمال الكتابية 
والطالب المقصرين في 

 أدائيا مع تقديم تغذية راجعة
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برامج لمموىوبين  تخطيط وتنفيذ
والمتفوقين بشكل جيد بما يتناسب مع 

 المرحمة.

ال يوجد خطط وبرامج لرعاية 
 الموىوبين والمتفوقين

يوجد برامج وخطط ولكن بشكل 
 جزئي ال تمبي حاجة المدرسة.

يوجد خطط وبرامج مناسبة 
لمستوى الطالب الموىوبين 

 والمتفوقين.

الخطط والبرامج متقدمة تراعي 
التطور العممي الحداثة و 

 والتكنولوجي.

 تبني أفكار الطبلب اإلبداعية وتنميتيا.

ضعف االىتمام ألفكار الطالب 
 اإلبداعية

وجود اىتمام بأفكار الطالب 
 وموائمة الخطط ليا

عرض أفكار الطالب اإلبداعية 
عمى مختصين من داخل المدرسة 

 وخارجيا لتنميتيا وتطويرىا.

ومواكبتيا  حداثة األفكار وأصالتيا
لمتطور العممي واستمرارية المتابعة 

 والتقويم لتنفيذىا.

تقديم الحوافز المادية والمعنوية 
 لممبدعين أصحاب األعمال المميزة.

وجود حوافز مادية ومعنوية بشكل  ال يوجد حوافز مادية أبو معنوية
 مقبول

الحوافز تناسب حجم األعمال 
 واألفكار اإلبداعية

طرق متميزة في الحوافز  وجود
 وغير تقميدية.

عمل شراكة إبداعية مع المدارس 
 الرائدة في ىذا المجال لتبادل الخبرات.

ضعف االنفتاح عمى البيئة 
 الخارجية لممدرسة

وجود انفتاح خارجي وتعاون 
 بشكل مقبول

يوجد شراكة إبداعية مع المدارس 
والمؤسسات الرائدة في مجال 

 اإلبداع

شراكة متميزة مع المؤسسات يوجد 
 الخارجية المبدعة.

االستفادة من خبرات اآلخرين في دول 
 أخرى ) توأمة(.

ال يوجد انفتاح عمى العالم 
 الخارجي

يوجد تواصل مع مدارس أو 
 مؤسسات من دول مجاورة

يوجد توأمة مع مدارس من دول 
 مجاورة

رعاية خاصة من مؤسسات  يوجد
من دول خارجية تقدم خدماتيا 

 لممدرسة
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 ديد الطمبة متدني التحصيل.حت
ال يوجد إجراءات لتحديد 
 الطمبة متدني التحصيل

الطمبة يوجد إجراءات لتحديد 
 متدني التحصيل

اإلجراءات مناسبة والفئة 
 المستيدفة محددة بشكل واضح

مشاركة جميع المعممين والمرشد 
التربوي في تحديد الطالب متدني 

 التحصيل بطرق عممية

تخطيط وتنفيذ أنشطة عبلجية متنوعة 
 لعبلج مشكبلت تحصيل محددة.

ال يوجد خطط عالجية في 
 المدرسة

عالجية تتعمق  يوجد خطط
 بمواضيع عامة غير متخصصة

الخطط العالجية تمبي حاجات 
الطالب الخاصة والمحددة 

لميارات معينة ويتم متابعتيا 
 بشكل جيد

النوعية في إعداد الخطط 
العالجية وتوفير الدعم الالزم ليا 

 ومتابعتيا

االستفادة من خبرات اآلخرين ) المشرفين 
 وعربية(.التربويين، مدارس محمية 

ضعف االستفادة من خبرات 
 اآلخرين

وجود تواصل مع قسم اإلشراف 
 التربوي وطمب الدعم منيم

التواصل مع مؤسسات المجتمع 
المحمي والجيات المانحة 

 لالستفادة من خبراتيم ودعميم

التميز في التواصل مع خبراء 
 التربية

تقديم الحوافز لمطبلب المستجيبين لمبرامج 
 الممحوظ(.) التحسن 

وجود حوافز بشكل جزئي ال تمبي  ال يوجد حوافز
 الغرض

 اإلبداع في الحوافز وجود حوافز مناسبة تمبي الغرض

توثيق األنشطة العبلجية ونتائج تطبيقيا 
 بشكل مناسب.

ضعف التوثيق مع وجود 
 البرامج

الوثائق توضح اإلعداد والتنفيذ  التوثيق لمبرامج بشكل جيد
 والنتائجوالمتابعة 

ظيار النتائج  التميز في التوثيق وا 
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تشكيل لجنة صحية بالمدرسة مدربة عمى 
اإلسعاف والتثقيف الصحي وتوثيق 

 أعماليا.

عقد اجتماعات لمجنة الصحية  تشكيل لجنة صحية
 وتوثيقيا

مشاركة المجنة الصحية بأنشطة 
 وفعاليات

تنفيذ ندوات مختمفة خاصة 
 بالصحة المدرسية

متابعة نظافة الطبلب الشخصية و نشر 
الوعي الصحي بينيم  من خبلل 

 الممصقات والنشرات واإلذاعة المدرسية.

طالب نظيف ممتزم بالزي 
 المدرسي

نظافة فاعمة في المدرسة  لجنة
 بأعمال موثقة

عمل لوحة شرف وتكريم لمطمبة  تنفيذ مسابقة أنظف طالب
 الفائزين بالمسابقة

تحديد الطبلب أصحاب األمراض المزمنة 
رشاد الطمبة إلى  وتعريف المعممين بيم وا 
أساليب التعامل مع ىذه الفئة دون المس 

 بمشاعرىم.

وجود التقارير الطبية لمطمبة الذين  وجود سجل لمحاالت المرضية
 يعانون من أمراض

إصدار تعميمات خاصة بكيفية 
 التعامل مع الطمبة المرضى

تعاون المرشد مع منسق الصحة 
بتنفيذ لقاءات مع الطمبة المرضى 

 ) موثق(

متابعة نظافة المقصف و صبلحية المواد 
 المباعة فيو وتقيد ضامنو بشروط العقد.

التأكد من وجود شيادات صحية  صالحية المواد الغذائية متابعة
 لجميع العاممين في المقصف

متابعة التقرير األسبوعي الخاص 
 بالمقصف

متابعة وجود مواد غذائية متنوعة 
ومناسبة لحاجات الطمبة وبأسعار 

 مناسبة
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تنفيذ تقنيات التوجيو واإلرشاد مع   
المعممين والطبلب وأولياء األمور 

وتوثيقيا) لقاءات إرشادية، مقاببلت، 
 دراسة حالة،  .......(.

تنفيذ بعض تقنيات التوجيو 
 واإلرشاد بشكل عشوائي

تنفيذ تقنيات التوجيو واإلرشاد 
بصورة دورية مع عدم التوثيق أواًل 

 بأول

تنفيذ تقنيات التوجيو واإلرشاد 
بصورة دورية مع توثيقيا في 

 السجالت الخاصة

تنفيذ تقنيات التوجيو واإلرشاد 
بداعية بالتعاون مع  بكفاءة عالية وا 

مشرف اإلرشاد ومؤسسات 
 متخصصة

إعداد وتنفيذ برامج خاصة بالطمبة ذوي 
 المشكبلت النفسية والسموكية.

التعامل مع المشكالت السموكية 
والنفسية لدى الطمبة بشكل 

 عشوائي غير منظم

حصر أسماء الطمبة ذوي 
المشكالت النفسية والسموكية 

وتقديم خدمات إرشادية بسيطة 
 لبعض الحاالت

 حصر أسماء الطمبة ذوي
المشكالت السموكية وتقديم ليم 

خدمات إرشادية باستخدام بعض 
 تقنيات اإلرشاد

إعداد برامج إرشادية واستخدام 
جميع تقنيات اإلرشاد التربوي 

لعالج مشكالت الطمبة بما يؤدي 
إلى تحن ممحوظ في الحالة 

 النفسية لمطمبة

تنفيذ برنامج لتعزيز القيم والسموكيات 
 اإليجابية.

يوجد برنامج لتعزيز القيم  ال
 والسموكيات اإليجابية

تنفيذ بعض األنشطة العشوائية 
 لتعزيز القيم والسموكيات اإليجابية

إعداد وتنفيذ أنشطة لتعزيز القيم 
والسموكيات اإليجابية داخل 

 المدرسة

إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة لتعزيز 
القيم اإليجابية بالتعاون مع 

ي مؤسسات المجتمع المحم
ومشاركة المعممين وأولياء األمور 

ووسائل اإلعالم بما ينعكس 
إيجابيًا عمى سموك الطمبة 
 المكتسب من القيم اإليجابية

تحديد الطمبة ذوي اإلعاقات والعمل 
 عمى دمجيم في بيئة المدرسة

ضعف تحديد الطمبة ذوي 
 اإلعاقات

دمج الطمبة في بيئة مدرسية  تحديد الطمبة بشكل جيد
 جيد بشكل

دمج الطمبة في بيئة المدرسة 
 بشكل فاعل ومبدع
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تخطيط وتنفيذ برامج ومبادرات مدرسية 
 بشكل جيد

يوجد عدد قميل جدًا من خطط 
 المبادرات مع تنفيذ شكمي 

يوجد خطط وبرامج ضعيفة 
اإلعداد والتنفيذ بحيث ترتكز عمى 

 عناصر قميمة من المعممين

الخطط معدة جيدا ومتنوعة من 
مبادرات ىادفة وبرامج فاعمة 

يشارك فييا جميع العاممين وجيدة 
 التنفيذ ويتم متابعتيا 

يوجد برامج ومبادرات نوعية فييا 
االبداع في االعداد والتنفيذ 

يظير أثرىا عمى والمتابعة و 
 الطمبة والعاممين

توافر آليات لمتابعة تنفيذ خطة 
 المبادرات والبرامج

يوجد جداول )خطط( لممتابعة  ال يوجد دليل عمى المتابعة
والتقويم وبطاقات متابعة 

 ومالحظة

يوجد لجان لممتابعة حسب خطط 
معدة مسبقًا ويتم االستفادة من 
 التغذية الراجعة وتعديل المسار

حوسبة الخطط وبطاقات 
المالحظة والمتابعة وتحميل النتائج 

 ومطابقتيا لمواقع

توفير التسييبلت المادية والبشرية 
 لتنفيذ المبادرات أو البرامج

التسييالت إلعداد وتنفيذ 
 المبادرات ضعيفة جدا

يوجد تسييالت لعمل مبادرات 
وبرامج لكنيا غير كافية وال تفي 

 بالغرض

تقدم إدارة المدرسة التسييالت 
المادية والبشرية المناسبتين إلعداد 

 وتنفيذ البرامج والمبادرات

توافر التسييالت التكنولوجية 
والمادية والبشرية والفنية بدرجة 

 عالية

تستفيد المدرسة من امكانات المجتمع 
 المحمي في تنفيذ البرامج والمبادرات

غياب المجتمع المحمى في 
المبادرات أو تمثيل شكمي غير 

 فاعل

مشاركة أولياء األمور في 
 المبادرات بشكل فاعل

مشاركة أولياء األمور والمجتمع 
المحمي والمؤسسات في دعم 

 المبادرات والبرامج

مشاركة فاعمة يظير أثرىا عمى 
نوعية البرامج والمبادرات وجودة 

 التنفيذ

المدرسة البرامج بصورة مستمرة تقّوم 
 وتستفيد من التغذية الراجعة

يوجد متابعة وتقويم دون أثر في  ال يوجد متابعة وتقويم
الميدان بحيث ال يوجد تطور 

 ممحوظ

وضوح التطور في األداء 
 واالستفادة من تحميل النتائج 

وضوح الفرق بين البداية والنياية 
 في نتائج البرامج والمبادرات
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إعداد وتنفيذ األنشطة التربوية والعممية 
 والثقافية اليادفة.

الخطة تضم كافة األنشطة  يوجد خطة مدرسية لألنشطة الطالبية
الطالبية ) رياضية، كشفية، 

 ثقافية، فنية(

الخطة واضحة ومعمنة لقادة األنشطة من 
 حيث الزمان والمكان

أدوات تنفيذ األنشطة داخل الخطة محددة 
 ) الجانب المالي، الجانب الفني(

إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الطبلب 
 الراغبين في المشاركة حسب ىواياتيم.

ىناك مشاركة محدودة من جانب 
 الطالب

ىناك مشاركة متاحة لجميع 
 الطالب

األنشطة ال تتناسب مع إمكانيات 
 المشاركين أو مكان ممارسة األنشطة 

 األنشطة تناسب جميع الفئات

المشاركة في المباريات الرياضية بما 
يناسب مستوى المدرسة وتحقيق نتائج 

 جيدة.

تشارك المدرسة مع فرق أخرى 
 خارجية في ممارسة أنشطة رياضية

الزيارات تفعيل برنامج تبادل 
لمفرق الكشفية وفق الجدول 

 المعمن

تتم ىذه األنشطة في وجود مشرف 
 النشاط

ىناك برنامج معمن من قبل المدرسة 
 المضيفة في نشاط الزيارات الكشفية

مشاركة المدرسة في المسابقات التربوية 
والثقافية عمى مستوى المديرية أو الوزارة 

 وتحقيق نتائج جيدة.

المدرسة في األنشطة  تشارك
 الخارجية ولكن بشكل محدود

تشارك المدرسة في كافة 
أنشطة المديرية دون إحراز 

 نتائج

تشارك المدرسة في كافة أنشطة المديرية 
 والوزارة مع وجود نتائج متواضعة

تشارك المدرسة في كافة أنشطة المديرية 
 والوزارة مع وجود نتائج جيدة ومتقدمة

أسماء الفائزين وتعزيزىم من خبلل  إعبلن
 اإلذاعة المدرسية ولوحة الشرف.

إعالن أسماء الفائزين عبر وسائل 
 متنوعة ) اإلذاعة ، لوحة اإلعالنات(

يتم تعزيز الفائزين من خالل 
 بعض اليدايا المقدمة

 مشاركة اإلدارة في تعزيز الفائزين االكتفاء بإعالن نتائج األنشطة فقط

إقامة المعارض الفنية أو المشاركة فييا 
 بشكل مناسب.

تشارك المدرسة في المعارض الفنية 
 المختمفة بشكل عام

ىناك مشاركة إيجابية وفعالة 
 من جانب المدرسة

تنظم المدرسة معارض فنية خاصة بيا 
في مجال األنشطة المتنوعة ) فني ، 

 كشفي (

تقوم المدرسة بتوفير كافة الجوانب 
 الفعالة إلقامة المعارض الفنية والكشفية
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التخطيط لمرحبلت المدرسية في ضوء  
 أىداف محددة وحسب التعميمات.

تنفيذ الرحالت المدرسية بشكل 
عشوائي دون توثيق وأخذ موافقة 

 ولي األمر

التخطيط لمرحمة واإلعالن عنيا 
واليدف منيا وارسال طمب الرحمة 
 الى المديرية ألخذ الموافقة عمييا

عمل برنامج لمرحمة يتناسب مع 
األىداف التربوية والمنياج 

 والتوثيق

تسمسل الخطوات والبرامج التي 
لمنياج وتحقق أىداف تخدم ا

التعمم من حيث التعرف عمى 
 المدن والمؤسسات

احتفاظ المدرسة  بجميع المستندات 
والوثائق المتعمقة بالرحبلت في ممف 

 خاص بالرحبلت المدرسية.

يوجد ممف خاص بالرحالت 
 المدرسية لكنو غير مفعل

الرحالت من حيث موافقة  توثيق
ولي األمر كتابيًا وكشف أسماء 
المشاركين وطمب الموافقة عمى 

 الرحمة

احتفاظ المدرسة بجميع المستندات 
 بشكل مرتب

توثيق األنشطة التي تمت في 
الرحمة والصور والتقرير المالي 

 واإلداري
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أ داء ضعيف أ و غري موجود 

 عىل الإطالق

أ قل من متوسط وحيتاج اإىل 

 حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 
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متابعة إعداد المعممين لدروسيم وتقديم 
 التغذية الراجعة المناسبة ليم.

إعداد  المدير ال يتابع
 المعممين لدروسيم 

يتابع إعداد المعممين لدروسيم 
 وال يقدم التغذية الراجعة

يتابع إعداد المعممين لدروسيم 
 الئمةويقدم تغذية راجعة غير م

يتابع إعداد المعممين لدروسيم ويقدم 
 التغذية الراجعة المناسبة ليم

االستعانة بالمشرفين التربويين لممساعدة في 
االشراف عمى الجوانب الفنية التخصصية 

 لممعممين ومتابعتيا.

ضعف االستعانة بالمشرفين 
التربويين ي تحسين 

 الجوانب الفنية لممعممين

بالمشرفين في االستعانة 
تحسين الجوانب الفنية 

 لممعممين

االستعانة بالمشرفين التربويين في 
 الجوانب الفنية  

االستعانة بالمشرفين في تطوير أداء 
المعممين وتضع خطط لمعمل لمعالجة 

 الجوانب الفنية الضعيفة
توظيف المقاءات القبمية والبعدية في تخطيط 

 الزيارة الصفية واإلفادة منيا.
يخطط لمزيارة الصفية دون 
 عقد لقاءات قبمية أو بعدية

يخطط لمزيارة الصفية مع عقد 
 لقاء بعدي فقط

يخطط لمزيارة الصفية مع عقد 
 لقاء قبمي فقط

يخطط لمزيارة الصفية مع عقد لقاء 
 قبمي وبعدي

متابعة تنفيذ المعممين لتوصيات المشرفين 
 التربويين.

تنفيذ  المدير ضعف متابعة
 توصيات المشرفين

يتابع توصيات المشرفين 
 بصورة شفيية

يتأكد من تنفيذ توصيات المشرفين 
 جديدةالتربويين ويقترح أساليب 

يضع خطط لتعزيز نقاط القوة ومعالجة 
 نقاط الضعف التي يقترحيا المشرفين

اإلشراف عمى تخطيط وتنفيذ الدروس 
 المدرسة.التوضيحية والمقاءات التربوية داخل 

ال يشرف عمى تخطيط 
 وتنفيذ الدروس

يشرف عمى تخطيط الدروس 
التوضيحية دون اإلشراف 

 عمى تنفيذىا

يشرف عمى التنفيذ فقط دون أن 
 يشرف عمى التخطيط

يشرف عمى تخطيط وتنفيذ الدروس 
 التوضيحية

تشجيع الزيارات تبادلية بين المعممين )توجيو 
 األقران(  والتخطيط ليا

ضعف التخطيط لمزيارات 
 التبادلية والتنفيذ العشوائي

خطة زيارات تبادلية بين  يعد
 والمتابعة ضعيفةالمعممين 

يتابع مدير المدرسة تنفيذ خطة 
 الزيارات التبادلية بشكل جيد 

يشارك في الحضور والمناقشة ويقترح طرق 
 جديدة
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تأمل المعممين ألدائيم الميني والمشاركة 
 في تحديد حاجاتيم التدريبية.

ال يتأمل المعمم ألدائو الميني وال 
 يشارك في تحديد حاجاتو التدريبية

يتأمل المعمم ألدائو وال يشارك في 
 تحديد حاجاتو التدريبية

يتأمل المعمم ألدائو ويشارك في ال 
 تحديد حاجاتو التدريبية

يتأمل المعمم ألدائو ويشارك في 
 تحديد حاجاتو التدريبية

زيارة  الزمبلء لمحاكاة أدائيم في عبلج 
 بعض نواحي قصور األداء لديو.

ال يزور زمالءه لعالج بعض 
 نواحي قصور األداء لديو

وال يعالج نواحي  يزور زمالءه
 القصور لديو

يزور زمالءه وال يستطيع عالج 
 نواحي القصور لديو

يزور زمالءه ويحاكي أداءىم في 
 عالج نواحي القصور لديو

حرص المعممين عمى حضور الدورات 
 التدريبية والورش والمشاغل وتوظيفيا.

ال يحرص المعممين عمى حضور 
 الدورات التدريبية

يحرص عمى حضور الدورات 
 التدريبية مع عدم توظيفيا

يحرص عمى حضور الدورات 
التدريبية ويوظفيا مع عدم 

 االستمرارية

يحرص عمى حضور الدورات 
 التدريبية ويوظفيا مع االستمرارية

تقبل توجييات المشرف التربوي ومدير 
 المدرسة وتطبيقيا.

يا يتقبل توجييات المشرف أو 
 مدير المدرسة

يتقبل توجييات مدير المدرسة وال 
 يتقبل توجييات المشرف

يتقبل توجييات مدير المدرسة 
 والمشرف وال يطبقيا

يتقبل توجييات مدير المدرسة 
 والمشرف مع تطبيقيا

تنفيذ المعممون بحوثًا اجرائية بيدف حل 
 بعض المشكبلت وتطوير الواقع. 

ينفذ بحوثًا إجرائية بيدف حل  ال
 بعض المشكالت وتطوير الواقع

ينفذ بحوث إجرائية لحل بعض 
 المشكالت التعميمية

ينفذ بحوثًا إجرائية ويحل  ينفذ بحوثًا إجرائية لتطوير الواقع
 المشكالت ويطور الواقع
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تقوم المجنة المالية بجميع الميام 
 المنوطة بيا.

المجنة المالية مشكمة ومفعمة نوعًا  المجنة المالية مشكمة وغير مفعمة ال يوجد لجنة مالية
 ما

المجنة المالية تقوم بجميع الميام 
 المنوطة بيا أواًل بأول وموثقة

الممفات والسجبلت المالية مرتبة ويتم 
 بأول.التسجيل بيا أواًل 

الممفات والسجالت المالية غير 
 مرتبة وغير موثقة أواًل بأول

الممفات والسجالت المالية مرتبة 
 نوعًا ما ومؤثقة

الممفات والسجالت المالية مرتبة 
 وموثقة 

الممفات والسجالت المالية مرتبة 
 وموثقة باستمرار وبدقة

تقوم إدارة المدرسة بتحصيل اإليرادات 
 المدرسية والتبرعات حسب األصول.

ال تيتم إدارة المدرسة بتحصيل 
اإليرادات المدرسية والتبرعات 

 حسب األصول

تيتم المدرسة بتحصيل بعض 
التبرعات المدرسية واإليرادات 
 بدون إتباع التعميمات المالية

تيتم المدرسة بتحصيل اإليرادات 
والتبرعات حسب  المدرسية
 األصول

تيتم المدرسة بتحصيل اإليرادات 
المدرسية والتبرعات حسب 

 األصول مع توريدىا أواًل بأول

تعطي إدارة المدرسة األولوية في 
 اإلنفاق لخدمة التعميم والتعمم.

تراعي إدارة المدرسة وجود نسبة  تنفق المدرسة بشكل عشوائي
 والتعممضئيمة لإلنفاق عمى التعميم 

تنفق إدارة المدرسة جزء كبير 
 لخدمة التعميم والتعمم

جميع النفقات تخدم العممية 
التعميمية لتوفير االحتياجات 

 الالزمة

يتم الصرف من السمفة حسب 
 التعميمات المالية.

ال تتبع التعميمات المالية عند 
 الصرف من السمفة

بعض التعميمات المالية  تتبع
بشكل غير دقيق عند الصرف من 

 السمفة

تتبع معظم التعميمات المالية 
بشكل جيد عند الصرف من 

 السمفة

يتم تطبيق التعميمات المالية كاممة 
حسب األصول عند الصرف من 

 السمفة



 دليل جائزة املدرسة املتميزة                               حدة اجلودة واالعتماد املدرسيو           

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 
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نظافة المدرسة: مداخميا و مرافقيا 
 وممراتيا وساحاتيا.

ساحة المدرسة ومداخميا نظيفة 
 ومدرجة ضمن خطة المدرسة

وجود سالت في أماكن 
مخصصة ومناسبة في ساحة 

 المدرسة

عالنات لمتوعية  وجود الفتات وا 
بالنظافة العامة مع تفعيل 

 اإلذاعة المدرسية

عمل تطوعي خاص بالنظافة 
حياء المناسبات ذات العالقة  وا 

 والمتابعة الفاعمة مع التوثيق

توفير مساحات خضراء نظيفة 
 ومرتبة.

وجود حديقة مزروعة باألشتال 
 واألزىار

الحديقة نظيفة ويتم متابعة 
 عمل األذنة باستمرار

الحديقة جميمة ومرتبة ويتم 
 تطويرىا بشكل دائم

إرشادات خاصة بالحديقة  وجود
 ويتم متابعتيا أواًل بأول

 نظافة المقصف المدرسي ومحيطو.  

مقصف المدرسة نظيف 
 ومظير الئق لمعاممين

محيط المقصف نظيف مع 
 وجود حاويات لمقمامة

التزام ضامن المقصف بارتداء  أرفف نظيفة ومرتبة 
الزي ) نظافة الزيت والصرف 

الدورية من الصحي( والمتابعة 
 اإلدارة

لجنة النادي البيئي مشكمة مع  وجود نادي بيئي مفعل.
 وجود خطة عمل

سجالت النادي البيئي بيا 
 اجتماعات دورية لمنادي البيئي

تنفيذ أنشطة موثقة ) إذاعة ، 
 بوسترات داخمية(

تنفيذ رحالت بيئية وتبادل 
 زيارات وأعمال تطوعية
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الغرف الصفية نظيفة ومرتبة وجيدة 
 التيوية واإلضاءة.

الغرف الصفية نظيفة 
 وجيدة التيوية

النوافذ واألبواب صالحة واإلضاءة 
 جيدة

الجدران خالية من لكتابات مع 
 توفير سالت لمقمامة

تنفيذ مسابقة أنظف فصل والمتابعة 
 مستمرة

األثاث كاف ومبلئم لمطمبة وصالح 
 لبلستخدام.

األثاث مناسب لمفئة العمرية  عدد األثاث كاف  
 لمطالب

وجود ستائر تحمي من أشعة 
 الشمس

 صيانة مستمرة لألثاث المدرسي

تزيين البيئة الصفية بالوسائل 
والرسومات والمناظر  و صحف الحائط 

 و......

ضعف العناية بالسبورة 
 الفصل  وجدران

العناية بتزيين جدران الفصل 
بالوسائل التعميمية والرسومات 

 المعبرة

وجود مجالت عممية داخل 
 الفصل من أعمال الطالب

الوسائل التعميمية والرسومات مرتبطة 
 بالمنياج وأىداف التعمم

 –التسييبلت المادية المتوفرة )السبورة 
األدوات.....( صالحة  –األجيزة 

 لبلستخدام.

المسافة بين السبورة والمقاعد  دىان السبورة مناسب
مناسبة والمصابيح صالحة 

 لالستخدام

وجود إضاءة خاصة بالسبورة 
مع توفير مصدر كيربائي 

 لتشغيل األجيزة

سيولة استخدام األجيزة واألدوات 
 التعميمية داخل الفصل

3-
ُخ 
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تنظيم زيارات الطبلب لممكتبة أو 
 بدائميا وفق جدول زمني معمن.

وجود أمين مكتبة غير 
متخصص وزيارات الطالب 
 لممكتبة تتم بشكل عشوائي

وجود أمين مكتبة متخصص يقوم 
بإعداد الخطة وتوفير األجيزة 

واألدوات وينظم زيارات الطالب 
 لممكتبة

وجود جدول منظم لزيارات 
تنيذ برامج  الطالب لممكتبة مع

ىادفة تخدم العممية التعميمية 
 والتوثيق في السجالت الخاصة

وجود جدول منظم لزيارات الطالب 
لممكتبة مع تنفيذ األنشطة والبرامج التي 

تخدم المنياج وأىداف التعمم وتشجع 
 البحث العممي وتوثيق العمل

تنظيم  مختبر العموم أو بدائمو  
 وجاىزيتو لبلستخدام.

أغراض ال عالقة ليا  وجود
بالعمل المخبري واألدوات 
 غير منظمة وغير مرتبة

األدوات غير كافية وموجودة بصورة 
عشوائية والعبوات الكيميائية قديمة 

 وتالفة

األدوات واألجيزة مرتبة ومنظمة 
والمواد الكيميائية محفوظة في 

 ركن خاص 

مرتبة ومنظمة حسب األصول المتبعة 
 ية وقوائم واضحة ووجود بطاقات تعريف
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المجال 
 الرئيس

المجال 
 المـؤشـــــــــرات المعيار الفرعي

25-0 (1) (2 )25 - 55 (3 )55 - 55 (4 )55 - 055 

أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 اجلودةأ داء عال 

سد.
ـىا

ملـــ
ح ا
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إ
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جاىزية مختبر الحاسوب لبلستخدام 
 وخموه من المواد الضارة.

المواد غير منظمة وغير مصنفة 
 وال يوجد بطاقات عمى الخزانات

 األدوات داخل الخزانات بدون
 نظام مع وجود مواد كيميائية تالفة

متابعة المواد وتوافرىا باستمرار 
وكذلك األدوات الالزمة لمتجارب 
 والتخمص من المواد غير الالزمة

األدوات مرتبة ومصنفة مع وجود 
 بطاقات تعريفية لكل نوع .

تنظيم المواد واألجيزة الخاصة 
باألنشطة الرياضية والفنية والكشفية 

 خزن أو غرف خاصة. في

ضعف تنظيم األجيزة واألدوات 
وعدم توفر الغرف الخاصة 

 .واألرفف والخزن

وجود غرف وخزن وأماكن 
 مخصصة ليا

مرتبة ونظيفة مع وجود الفتات 
معنونة وسجالت مع سيولة 
 استخداميا لتنفيذ النشاطات

األدوات واألجيزة مع إتاحة  صيانة
الفرصة لجميع الطالب 

الستخداميا لتحقيق التنمية 
 الشاممة

توظيف األجيزة واألدوات في العممية 
 التعميمية بشكل فاعل.

يوظف األجيزة في العرض  األجيزة غير مفعمة ومستخدمة
العممي والتجريب المخبري لكل 

مجموعة في المختبر بنسبة 
 ضعيفة

بعض األجيزة المخبرية يستخدم 
في تجارب منيجية ويوظفيا في 
خدمة المنياج لتجريب مخبري 

 لكل مجموعة

يستخدم جميع األجيزة واألدوات 
المخبرية ويوظفيا في خدمة 

منياج العموم كتجريب مخبري لكل 
 مجموعة
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أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 أ داء عال اجلودة

سد.
ـىا

ملـــ
ح ا

داس
إ

 

3- 
ًُخ

عهُ
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توفير حقيبة أو صندوق إسعافات 
 أولية مجيز بالمواد البلزمة.

 وجود حقيبة إسعاف أولي
توفير جميع متطمبات حقيبة 

 اإلسعاف
وجود سجل يظير الحاالت الت 

 تم عالجيا داخل المدرسة
عقد دورات إسعاف أولي لمطمبة 

 والمعممين

توفير وسائل إطفاء الحريق صالحة  
 ميارة استخداميا. وامتبلك

وجود طفايات حريق صالحة 
 لالستخدام

وجود خطة لجنة طوارئ وميام 
 أعضائيا

وجود سجالت توثق أعمال المجنة 
 واجتماعاتيا

تنفيذ دراسة إخالء آمن بالتعاون 
 مع الدفاع المدني

توفير شروط األمن والسبلمة في 
المرافق والمختبرات وشبكة الكيرباء 

 والسبللم...
 شبكة كيرباء صالحة وآمنة

شارات تدل عمى  وجود تعميمات وا 
 النزول اآلمن

تنفيذ تدريب لميروب اآلمن أثناء 
 الخطر

وجود إرشادات توضح التعامل 
السميم مع المواد الخطرة في 

 المختبر

 تخطيط وتنفيذ فعاليات لئلخبلء اآلمن
ال يوجد خطط وفعاليات لإلخالء 

 اآلمن
 يوجد خطط وفعاليات بشكل جيد يوجد خطط غير مفعمة

يوجد أداء وتدريب متميز وتعاون 
 مع الجيات المختصة
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أ داء ضعيف أ و غري موجود 

 عىل الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
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انعقاد مجمس أولياء األمور بصورة 
 دورية منظمة وموثقة.

لم ينعقد المجمس وال مرة 
 الدراسيخالل العام 

انعقد المجمس مرتين كل فصل 
 دراسي

انعقد المجمس مرتين في كل فصل مع 
 التوثيق في التواريخ المحددة

 ينعقد المجمس شيريًا مع التوثيق

تنظيم التواصل بين المدرسة وأولياء 
 -لممراجعات  األمور ) تحديد يوم

 االحتفاظ بوسائل اتصال مناسبة 

ضعف تنظيم زيارات أولياء 
 األمور وقمة التواصل معيم

وجود خطة زيارات منظمة مع 
أولياء األمور وقوة التواصل معيم 

 بوسائل مختمفة

االتصال والتواصل مع أولياء األمور 
بطريقة جيدة بحث ال يؤثر سمبًا عمى 

 عمل المدرسة

وسائل تكنولوجية حديثة  استخدام
 لمتواصل معيم

انجازات مجمس أولياء األمور واضحة 
 ومثمرة.

قمة انجازات مجمس أولياء 
 األمور

متابعة أولياء األمور ألبنائيم 
وتوفير الحمول المناسبة 

 لمشكالتيم 

انجازات المجمس واضحة ومثمرة 
ويظير أثرىا عمى المدرسة والطالب 

 وجميع العاممين

دعم المجمس لنشاطات المدرسة 
بشكل واضح ماديًا ومعنويًا بطرق 

 إبداعية

تزويد أولياء األمور بتقارير مفصمة 
 عن تحصيل أبنائيم وسموكيم.

قمة وجود سجالت خاصة 
مفصمة عن تحصيل أبنائيم 

 وسموكيم

وجود سجالت في المدرسة مع 
قمة تزويد أولياء األمور بتقارير 

 وسموكيمعن تحصيل أبنائيم 

وجود سجالت في المدرسة مع تزويد 
بعض أولياء األمور بتقارير عن 

 تحصيل أبنائيم وسموكيم بشكل مستمر

تزويد كل أولياء األمور بنتائج 
مفصمة عن تحصيل أبنائيم 

 وسموكيم 

دعوة أولياء أمور الطبلب إلى المدرسة 
 لمناقشة أوضاع أبنائيم.

تقوم المدرسة بدعوة أولياء 
األمور خالل العام الدراسي 

 بشكل عشوائي

دعوة أولياء األمور لمناقشة 
 أوضاع أبنائيم بصورة منظمة

التواصل المستمر مع أولياء األمور 
 بخصوص أوضاع أبنائيم

أثر متابعة دعوات أولياء األمور 
 الفاعمة

عقد ندوات ألولياء األمور لمناقشة 
تحسين تحصيل أبنائيم وتعديل  سبل

 سموكيم.

لندوات لمناقشة ضعف عقد 
سبل تحسين تحصيل 
 أبنائيم وتعديل سموكيم

عقد المدرسة ندوات وفق جدول 
زمني لمناقشة سبل تحسين 

 تحصيل أبنائيم وتعديل سموكيم

التنوع في عقد الندوات لمناقشة سبل 
 تحسين تحصيل أبنائيم وتعديل سموكيم

مع أولياء األمور في  أثر الندوات
تحسين وتعديل سموك أبنائيم 

 ومستوى تحصيميم

فاعمية الندوات واستجابة أولياء  يوجد ندوات توعوية بشكل جيد يوجد ندوات بشكل قميل ال يوجد ندوات توعوية عقد ندوات ألولياء األمور واألميات
 األمور بدرجة عالية
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أ داء ضعيف أ و غري موجود عىل 

 الإطالق
 أ قل من متوسط وحيتاج اإىل حتسني

جيد أ و مقبول، أ ي أ نه يوجد الزتام 

 ابملقاييس اإىل حد ما.
 أ داء عال اجلودة
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ا
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تنظيم زيارات ورحبلت لمتعرف عمى 
 مؤسسات المجتمع المحمي.

يوجد زيارات لمؤسسات المجتمع 
المحمي بشكل عشوائي وغير 

 منظم

يوجد زيارات لمؤسسات المجتمع 
 المحمي وفق خطة

الزيارات ىادفة وتخدم المنياج 
 وتزيد الوحدة واالنتماء لممجتمع

الزيارات اليادفة لمؤسسات  تنوع
 المجتمع المحمي أواًل بأول

التواصل مع مؤسسات المجتمع المحمي 
وشخصياتو لمساعدة المدرسة في 
 تنفيذ بعض برامجيا ومشاريعيا.

قمة التواصل مع مؤسسات 
 المجتمع المحمي وبشكل عشوائي

التواصل مع مؤسسات المجتمع 
 المحمي يتم وفق خطة منظمة

مع شخصيات التواصل 
 ومؤسسات وفق خطة موضوعة

التواصل مع شخصيات 
ومؤسسات وفق خطة موضوعة 
 وتنفيذ بعض المشاريع اليادفة

مشاركة المدرسة المجتمع المحيط في 
أحياء المناسبات واألعياد الدينية 
والوطنية و تنفيذ بعض األعمال 

 الطوعية .

مشاركة المدرسة لممجتمع  ضعف
المحمي في إحياء المناسبات، 

 وعدم تنفيذ أعمال تطوعية

شاركت المدرسة بمناسبة واحدة أو 
 نفذت عمل تطوعي واحد

شاركت المدرسة بأكثر من 
مناسبة أو نفذت أكثر من عمل 

 تطوعي

شاركت المدرسة بجميع المناسبات 
ونفذت العديد من األعمال 

 التطوعية

االستجابة لآلراء واالقتراحات والشكاوى 
 المقدمة من األفراد والمؤسسات.

ضعف استقبال شكاوى المجتمع 
 المحمي

يوجد في المدرسة صندوق خاص 
بالشكاوى واالقتراحات المقدمة من 

 األفراد والمؤسسات

يوجد في المدرسة صندوق خاص 
بالشكاوى واالقتراحات واستجابات 

 لمبعض منيا 

مدرسة صندوق خاص يوجد في ال
بالشكاوى واقتراحات واستجابات 

لجميع الشكاوى واالقتراحات 
حسب ما يسمح بو القانون ووفق 

 إمكانات المدرسة
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