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 نتائج تقويم األداء 
 : 
ً
 املؤسسية القدرة مجالأوال

 :قوةال نقاط

 الرسالة و  الرؤية:  األول  املجال

 بالروضه املعنيين اداء في وتظهر  بواقعيه النجاحات وتصف ومحدده واضحه بمفردات مصاغه الروضه رؤية  

 الروضه رؤية تحقيق في املحلي املجتمع يشارك  

 بالروضة املعنيين اداء في وتظهر  بواقعيه النجاحات وتصف  ومحدده واضحه بمفردات مصاغه الروضه رسالة 

 الروضه رسالة تحقيق في املحلي املجتمع يشارك  

 الرؤيه عن معبره و  شامله الروضه رسالة 

 الرؤيه ضوء في الرساله تحقيق آليات االمناء مجلس يقيم 

 

 والحوكمة القيادة:  الثاني املجال

 القرار  صنع في األمناء ومجلس العاملين عن ممثلين القيادة تشرك . 

 الروضة أداء بمستوى  النهوض اجل من بإيجابية والشكاوى  املقترحات مع القيادة تتعامل . 

  الطفل حول  متمركزة تعلم بيئة القيادة توفر . 

  بين ر املستم للتواصل وذلك باستمرار  تحديثها يتم األمور  أولياء عن الكترونية وأساليب بيانات قاعدة القيادة توفر 

 . واألسرة الروضة

 قيقتح مدى لتتبع وذلك(  تقاريراملعلم – املوجهين تقارير  – املالحظة)  مثل املعلومات مصادر  على القيادة تعتمد 

 . التعلم نواتج األطفال

 هذه ظل في العاملين لتحفيز  داخلية الئحة وضع طريق عن بمرونة العاملين على والقوانين اللوائح القيادة تطبق 

 . والقوانين اللوائح

 العاملين وخبرات ومهارات مؤهالت عن بيانات قاعدة القيادة توظف . 

 تفعيلل وذلك(  الخ...  التكنولوجية األجهزة – التعلم مراكز  – الفناء)  مثل للروضة املادية املوارد القيادة توظف 

 . التعلم نواتج يجقق مما لألنشطة األطفال ممارسة

 ومعنويا ماديا املتميزين هؤالء وتدعم املتميزين املعلمين ألختيار  معايير  القيادة تطبق . 

 والتدريب واملؤتمرات الندوات طريق عن املهنية للتنمية فرصا توفرالقيادة . 

  تجهيزاته و  الروضة مبني:  الثالث املجال

 مرية تتناسب اعداد القاعات و مساحتها مع اعداد االطفال و تكون مجهزة باملقاعد و االدراج املناسبة للمرحلة الع

 حلة ....( و تراعي الشكل الجمالي املطلوب لهذه املر  -سهولة الحركة -االعداد  -حجم الطفل  -لالطفال) االرتفاع 

 وجود سبورة الكترونية. تسمح املساحة بممارسة االنشطة في االركان  مع 
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  ( توجد قاعات منفصلة لالنشطة مجهزة مثلStory room - Fun house - work shop ( 

 .توافر دواليب و ارفف يستخدمها االطفال في حفظ متعلقاتهم 

 .مصادر اضاءة وتهوية امنة و مناسبة و تراعي عوامل االمن و السالمة 

 احواض رمل -متطلبات االلعاب املختلفة  -ل وبه التجهيزات ) مقاعد الفناء بالطابق االرض ي مخصص لرياض االطفا 

رسة دورات مياه( املناسبة للمرحلة العمرية و الالزمة ملما -سالل للمهمالت  -مساحات واسعة للعب االطفال امنة 

 االنشطة املختلفة مع مراعاة عوامل االمن و السالمة.

 مرية مع ناسب لعدد االطفال و طبيعة النوع ) ذكور و اناث ( و املرحلة العيوجد في كل طابق و فناء عدد دورات مياه م

يق توافر كافة ادوات النظافة و الصيانة الدورية لتلك املرافق مع توافر ارشادات لضمان صالحية استخدمها و تحق

 عوامل االمن و السالمة.

 .تتواف كل التجهيزات الطبية املناسبة اللزمة للرعاية الصحية 

  افر املواد الطبية الالزمة لالسعافاات االولية في كل طابق من رياض االطفال.تتو 

  ارج مداخل و مخ -ممرات  -افنية  -نوافذ  -ساللم  -تتوافر عوامل االمن والسالمة في املبني و القاعات ) ارضيات

 التهوية الجيدة (. -مصادر الكهرباء  -الروضة و القاعات

  دخول  -مهارات االمن و السالمة و ادارة املواقف الطارئة لدي العاملين مثل )الحرائق تنفذ الروضة خطة تنمية 

 .االطفال و الخروج من و الي الروضة او القاعات(

 املجتمعية املشاركة:  الرابع املجال

  الفسحةقامت مدارس العروبة للغات بدعوة أولياء االمور للوقوف على االيجابيات والسلبيات الخاصة باشراف. 

  قامت مدرسة العروبة بارسال استفتاء الولياء االمور عن رغبتهم ومشاركتهم بالرأى بخصوص استمرار الكانتين

 .بفسحة املدرسة أو الغائه

  قامت مدرسة العروبة باتاحة الفرصة لطالب كلية االلسن جامعة مصر الدولية بالتدريب في املدرسة مع الطالب

 .داخل الفصول 

 نى باالشتراك مع فريق من أطباء االسنان من جامعة مصر الدولية بتنظيم زيارة أسبوعية الطباء ملب قامت املدرسة

 .الحضانة يتم خاللها الكشف على االطفال

  ولياء من خالل هذة الزيارة يتم توعية االطفال داخل الفصول بأتباع العادات الصحية السليمة ويتم أرسال تقارير أل

 .ن طفلهاالمور تفيد حالة اسنا

  عمل ندوات ألولياء األمور عن طرق التواصل االيجابى مع الطفل بحضور دكتور     علم النفس / والء محمد حسن

 .ومناقشتها فى مشاكل االوالد

  قامت املدرسة بعمل ندوة عن مراحل النمو عند األطفال وأهم املشكالت واألضطرابات النفسية لدى األطفال

 عراقىبحضور الدكتورة / صفاء ال

 

       واملساءلة الجودة ضمان:  الخامس املجال

 الفسحة باشراف الخاصة والسلبيات االيجابيات على للوقوف األمور  أولياء بدعوة املدرسة قامت. 
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ً
 التعليمية الفاعلية ثانيا

 الروضة طفل:  السادس املجال

 صحيحة بطريقة(  الحروف محاكاة – اإلستماع – التحدث)  العربية اللغة أنشطة الطفل يمارس . 

 (  التصنيف – الترتيب)  الرياضيات أنشطة الطفل يمارس 
 
 . صحيحة بطريقة لخصائصه وفقا

 معينة مواقف فى والعدد الكم ثبات يدرك . 

 فى وردت كما األحداث ترتيب – الكلمات يتعرف – والحروف األشكال يحاكى)  األجنبية اللغة أنشطة الطفل يمارس 

 . صحيحة بطريقة..... (  املحتوى 

 يعرف – البسيطة الطبيعية التغيرات وصف – البيئات خصائص بين التمييز )  العلمية األنشطة الطفل يمارس 

 . صحيحة بطريقة(  للمادة املختلفة الحاالت بين يميز  – التلوث مصادر 

 منها معلومات ويعرف املختلفة املهن أسماء يتعرف . 

  ( .الطفو – الذوبان)  البيئة أدوات بإستخدام البسيطة التجارب بعض الطفل يجرى 

 املختلفة واملناسبات اإلحتفاالت فى الطفل يشارك . 

 أعداد مع تتناسب واألدوات األلعاب وأعداد(  الرمل وألعاب والتركيب الفك) الحركية األنشطة الطفل يمارس 

 ( . والجماعية الفردية)  الحركية األنشطة تلك للمارسة املناسبة املساحة وتتوافر  ، األطفال

  قراناأل بمصاحبة البسيطة واألناشيد األغانى الطفل ويردد ، املوسيقية األنشطة للمارسة املناسبة األجهزة تتوافر 

 . فةاملختل األالت أصوات بين ويميز  بمفرده الغناء ويمارس نفسه تلقاء من واألناشيد األغانى بعض ويسرد واملعلمة

  غسل – الشراب أو  للطعام تناولهم طريقة)  السليمة والغذائية الصحية للعادات ملمارسته الطفل سلوك يظهر 

 . الصحية وغير  الصحية العادات بين يميز  ، الصحية الغذائية الوجبات ويعرف ،(  اليدين

 متنوعة غذائية وجبة تناول  على يحرص . 

 األنف فى أشياء وضع – السلم استخدام – الروضة من والخروج الدخول  – الكهرباء)  الخطر  مصادر  الطفل يعرف ، 

 ....... (. الفم ، األذن

  مختلفة بطرق  الخطر  تجنب كيفية عن الطفل يعبر . 

 اليومية الحياة فى معها يتعامل التى املنزلية األجهزة أسماء الطفل يعرف . 

 سليمة بطريقة األجهزة مع الطفل يتعامل . 

 ألعاب – أشياء مجموعة يرتب – أشكال يسحب – أشكال يلون )  بسيطة أنشطة فى الكمبيوتر  الطفل يستخدم 

 ..... ( . مختلفة

 ( . جماعية أنشطة فى يشارك ، أقرانه مع والتعاون  واإلستماع التحدث مهارات)  األخرين مع الطفل يتعامل .. 
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 املعلم:  السابع املجال

  نشطه الأل  تخطيط لعناصر  الجيد التصميم شروط تتوافر . 

 نواتج تحقيق فى التقويم اهمية ويقدر  ، الجيد األعداد شروط فيها يتوافر  متنوعه تقويميه مواقف املعلم يصمم 

 . التعلم

  دانيهالوج و  املهاريه و  املعرفيه التعلم نواتج يراعى تعلم و  تعليم استراتيجيات وينفذ للمتعلم فرصا املعلم يوفر . 

 األطفال قدرات يناسب بما لها الزمنيه الخطة فى يعدل األنشطه لتنفيذ املالئمه التوقيتات املعلم يحدد . 

 أقرانه خبرات من املعلم يستفيد . 

 األطفال طبيعه نراعى و  التعلم نواتج لتحقيق التعلم مراكز  فى املتاحه األدوات املعلم يوظف . 

 األطفال بين الفروق يراعى و  استراتجيات املعلم يستخدم. 

 التعلم صعوبات تحديد على تساعد تقويم أدوات املعلم يستخدم . 

 األطفال أداء تحسين مستوى  متابعة و  األطفال أداء فى الضعف و  القوة نقاط لتحديد النتائج املعلم يحلل. 

 التقييم نتائج ضوء فى عالجية برامج أو  تعليمية مواقف املعلم يصمم . 

 اداء توى بمس لنهوض األمور  أولياء و  األخصائيين مع بالتعاون  زمالئه و  املشرف مع التقويم نتائج املعلم يناقش و  يحلل 

 . األطفال

  و  تةممارسا فى الطفل أفعال ردود مراعاة مع األطفال الراء ويصغى والحوار  املناقشات على يشجع مناخا املعلم يوفر 

 .أدواره

 بعداله معهم يتعامل و  األطفال بين بالتساوى  حديثه املعلم يوجه. 

 العدل و  املساواه و  الشفافيه بمفاهيم األطفال توعية على يحرص . 

 و  تخصصه مجال فى اليكترونيه و  مطبوعه متعدده معرفه مصادر  يستخدم و  التدربيه الدورات من كافى بقدر  يستفيد 

 .الترباويه املصادر  بعض

 أدائه تطوير  فى تقويمهم نتائج و  األطفال أفعال ردود و  املتخصصين تقييم من يستفيد. 
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 التربوي  املناخ:  الثامن املجال

 العاملين) املعينين لكل والنفس التربوى  االرشاد خاللها من تقدم األنشطة من العديد توفير  علي املؤسسة تعمل 

 (.األمور  أولياء

 بويةالتر  الخبرات لتبادل مناخا أيضا ويوجد العاملين بين االجتماعية العالقات خالل من جيدا مناخا املؤسسة يسود 

 .املدرس ي املجتمع أعضاء جميع بين

  املتعلمين ويميز  يفيد بما للتعلم املصادر  من العديد توفير. 

 املشكالت لعالج وتربوية سلوكية وبرامج خطط وضع. 

 العاملين جميع بين واالحترام والتعاون  الرضا من جو  يسود ان علي الحرص. 

 املدرس ى املجتمع أعضاء بين متبادل تعاون  وجود. 

 ةبأهمي الوعى وتوفير  املرافق لجميع اليومية النظافة ومتابعة واملعلمين للمتعلمين الصحية بالتوعية األهتمام 

 .مؤسسية او  شخصية سواء الصحية الثقافة

 هذه عالج وطرق  البرامج وتقدم املشكالت هذه لحل والتعاون  واالجتماعية السلوكية املشكالت اكتشاف على العمل 

 .املشكالت

 

 

تحسين  إلى تحتاج نقاط  

 

 املعلم:  السابع املجال

 املنهج أنشطة من محدودة أنشطه تنفيذ فى التكلفه قليله املتاحه البيئيه املوارد بعض أستخدام قلة . 
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 اإلبتدائيةرحلة امل
 2018- 2017نتائج التقييم الذاتي للغام الدراس ي 

: نقاط القوة
ً
 أوال
  توجد رؤية للمؤسسة مصاغة بمفردات واضحة ومحددة املعنى

وتصف النجاحات التى ترغب املؤسسة فى تحقيقها بواقعية ، كما 

 برامج ... ( –تدريبات  –أنشطة تظهر فى اداءات املعنيين باملؤسسة ) 

 .وجود وثيقة محددة وواضحة ومعلنة لرسالة املدرسة 

  مشاركة جميع األطراف املعنية فى صياغة الرسالة وتطويرها واتساق

 رسالة املدرسة مع الرؤية.

 .تعى األطراف املعنية وعيا كامال برسالة املدرسة 

  جد الئحة داخلية تطبق القيادة القوانين واللوائح بمرونة ، كما يو

شارك املعنيين في صياغتها وهذه الالئحة منبثقة من القوانين التي 

 تنظم العملية التعليمية

  تتبع القيادة أسلوب التفويض في املهام واملسؤوليات الالزمة للعمل

 ويتم تدريب العاملين عليها بعد تحديد تلك املهام واملسؤوليات

 لك في ضوء اللوائح والقرارات تفعل القيادة مهام مجلس األمناء وذ

 املنظمة ملهام مجلس األمناء
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  يوجد باملدرسة صندوق لتلقي املقترحات والشكاوي ويتم التعامل معها

على أعلى مستوى من املسؤلية ويتم إعالن نتائج فحص الشكاوي 

 واملقترحات املقدمه

  تحفز القيادة املتعلمين على الحضور وذلك من خالل اإلهتمام بكافة

ألنشطة وتفعيلها مما يؤثر على الحد من حاالت الغياب واإلنقطاع ا

 عن املدرسة .

  توفر القيادة املناخ األمن للمتعلم وكذلك تلبي اإلحتايجات التدريبية

 للمعلمين وذلك من خالل وحدة التدريب 

  تتبع القيادة أساليب مختلفة ومتنوعة ومبتكره في تتبع مدى تحقيق

علم املستهدفة على مستوى املواد الدراسية في املتعلمين لنواتج الت

 الصفوف املختلفة وتعمل على تحفيز املتميزين بشكل مستمر .

  تهتم القيادة بتتبع مستوى أداء املتعلمين وتقويمهم بطرق مختلفة

 وتعمل على تحسين أدائهم وتحفيز املتميزين منهم بشكل مستمر

 طة واملسابقات التي تلبي تدعم القيادة مشاركة املؤسسة في كافة األنش

إحتياجات املتعلمين وتحقق نواتج التعلم املستهدفة ممكن يمكن 

 املؤسسة من تحقيق مراكز متقدمة في األنشطة واملسابقات .

  تتيج املدرسة فرصة للمتعلمين للمشاركة في اإلنتخابات واإلتحادات

خاذ الطالبية مما ينمي مهارات القيادة ومهارات العمل الجماعي وإت

 القرار واملمارسة الديموقراطية السليمة .
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  توفر القيادة فرص متنوعة للتنمية املهنية املستدامة لكافة العاملين

 باملؤسسة .

  توظف املؤسسة املوارد البشرية املتاحة بعدالة وموضوعية بما يحقق

 توابع التعلم املستهدفة.

 وفر توجد باملؤسسة خطة  معلنة و مفعله لألمن والسالمة وت

اإلمكانيات الالزمة لتنفيذها وتستفيد املؤسسة بخبرات املؤسسات 

 املعنية في وضع خطة األمن والسالمة والتدريب عليها.

  توجد برامج تدريبية لتنمية  مهارات األمن والسالمة وإدارة األزمات

والكوارث لدى املتعلمين }اإلسعافات األولية , الحرائق, دخول وخروج 

 إلى املدرسة والفصول {املتعلمين من و 

  تتناسب تجهيزات الفصول وحجرات األنشطة مع إعداد املتعلمين

 للمرحلة العمرية للمتعلمين  وتوجد منضده للمعلم وسبورات 
ً
وفقا

مناسبة و توافر دواليب وأرفف يستخدمها املتعلمين في حفظ 

 متعلقاتهم وتوجد مصادر إضاءة وتهوية مناسبة

 كنولوجية تساعد على التدريس داخل تتوفر باملؤسسة أدوات ت

 الفصول مثل السبورات التفاعلية و الداتا شو.

  تتوافر باملؤسسة فناء واسع ومالعب مناسبة من الترتان وكذلك كافة

متطلبات األلعاب الرياضية املختلفة ، كما تتوافر سالت املهمالت 

واألحواض وصنابير املياه ، كما تتوافر مساحات خضراء مناسبة 

 الفناء .ب
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 27 من 9 صفحة

  تتوافر باملؤسسة حجرات للقيادة والعاملين والوكالء واإلداريين

والطبيب والزائرة الصحية مجهزة باألدوات واملعدات الالزمة لطبيعة 

 العمل ويراعي فيها عوامل األمن والسالمة .

  تتناسب أعداد املرافق الصحية مع أعداد العاملين واملتعلمين

لبنين وما هو مخصص للبنات ويتم باملدرسة منها ما هو مخصص ل

العمل على صيانتها ونظافتها بشكل دوري كما تتوافر هذه املرافق 

 الصحية باألدوار املختلفة باملدرسة .

  يوجد باملدرسة كافة التجهيزات واملواد الطبية الالزمة للرعاية

 لتاريخ الصالحية .
ً
 الصحية يتم تحديثها بإستمرار وفقا

 مل املختلفة باملدرسة في تفعيل املشاركة توظف تجهيزات املعا

 اإليجابية للمتعلمين لتحقيق نواتج التعلم املستهدفة .

  توظف املؤسسة مصادر املعرفة باملكتبة لدعم عملية التعليم والتعلم

 وتحقيق التنمية املهنية للعاملين .

  تتوافر عوامل األمن والسالمة باملبنى وتتوافر التجهيزات الالزمة

 األمن والسالمة  لتحقيق

  توجد قاعدة بيانات عن أولياء األمور وممثلين للمجتمع املحلى  ويتم

االستعانة بها طبقا  لخطة مبنية على دراسة االحتياجات الفعلية 

للمؤسسة بما يسمح في تطوير العملية التعليمية وذلك من خالل 

 الندوات والزيارات امليدانية واستطالعات الرأي.
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 27 من 10 صفحة

 تابعة تنفيذ خطة املشتركة املجتمعية وتقويم وتأثيرها يوجد فريق مل

 على توابع التعلم املستهدفة 

  توظف املؤسسة موقعها اإللكتروني في تقديم خدمات إرشادية

 وتنموية للمجتمع املحلى.

  تقدم املؤسسة خدمات متنوعة للمجتمع املحلى مثل )خدمات اإلرشاد

ات محو األمية والتوعية التربوي والنفس ي والبرامج التدريبية ودور 

 الصحية والبيئية وكذلك األنشطة الرياضية والثقافية .

  توفر املؤسسة اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لخدمة املجتمع

 املحلى 

  تستعين وحدة الجودة و التدريب بجهات خارجية و توفر بيانات

 ة.موثقة عن عمليات التقويم مثل قسم الجودة باالدارة التعلمي

  تتبادل وحدة التدريب و الجودة الخبرات املرتبطة ببرامج التنمية مع

 املؤسسات االخري مثل ............. 

    .تستفيد من نتائج تطبيق قواعد املساءلة في تطوير تلك القواعد 

  يشارك ممثلين من أولياء االمور و الطالب و مجلس االمناء و

 ويم الذاتي.املؤساسات التربوية في تنفيذ خطة التق

  تنشر املؤسسة تقارير دراسة خطة التقويم الذاتي بكافة الوسائل

. 
ً
 الورقية و املطبوعات و الكترونيا

  يشارك اعضاء مجلس االمناء في وضع خطة التحسين 
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 27 من 11 صفحة

  فاكثر فى نتائج االختبارات 80% من املتعلمين نسبة 65يحقق %

والرياضيات والعلوم التحريرية فى مادة اللغة العربية واللغة االجنبية 

 والدراسات االجتماعية وذلك فى متوسط الفصلين الدراسين معا

  فاكثر من املتعلمين من مهارات اللغة العربية واللغة 80يتمكن %

االجنبية ) االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ( فى الصفوف 

 املختلفة وفقا لنةاتج التقويم 

  بالثبات والنمو لكافة تتصف مستويات تحقيق نواتج التعلم

 الصفوف

  يحقق املتعلم مستوى التحصيل املطلوب فى مادة الرياضيات وفقا

% فاكثر من املتعلمين من مهارات 80لنةاتج التعلم املستهدفة ويتمكن 

الرياضيات ) القياسـالطولـالحجمـوزنـاشكال هندسيةـعمليات رياضية 

صف مستويات تحقيق عقلية وفقا لنواتج ادوات التقويم املتنوعه وتت

نواتج التعلم بالثبات والنمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

 االخيرة

  يحقق املتعلم مستوى التحصيل املطلوب فى مادة العلوم وفقا لنواتج

التعلم املستهدفه كى يتمكن من مهارات العلوم مثل ) قياس واجراء 

علم تجارب ـ وفحص عمليات وتتصف مستويات تحقيق نواتج الت

 بالثبات والنمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات االخيرة

  الى اقل من 65%من املتعلمين نسبة نجاح تتراوح من 65يحقق %

% فى نتائج االختبارات التحريرية فى الدراسات االجتماعية فى 80
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 27 من 12 صفحة

% من املتعلمين من 80% الى اقل من 65الشهادات العامة ويتمكن 

ية ) رسم خريطة ـ قراءة خريطة ـ تحديد مهارات الدراسات االجتماع

%الى 65بيانات وتتصف مستويات تحقيق نواتج التعلم بالثبات لدى 

 % من املتعلمين80اقل من 

  يشارك املتعلمين فى انشطة التوعية الصحية لزمالهم فى املؤسسة

 وميز املتعلمين بين السلوك الصحى والسلوك غير الصحى

 ة والغذائية السليمة وذلك اثناء املكان يمارس املتعلم العادات الصحي

 (الذى يتواجد فية داخل املؤسسة ) الفصول ـ الفناء ـ املكتبة ـ املعامل 

 كما يحث زمالئة على اتباع القواعد الصحية للوقاية من االمراض 

  يتبع املتعلم قواعد االمن والسالمة فى اداءاتة ويحرص على تطبيق تلك

دخول والخروج من الفصل واملدرسة وفى القواعد والتعليمات فى ال

 االزمات وكذلك فى استخدامه لالجهزه واالدوات

  يستخدم املتعلم تكنولوجيا املعلومات فى عمليات التعلم املختلفة وفى

 حل املشكالت التعليمية والحياتية البسيطة 

  يمارس املتعلم املهارات االجتماعية السليمه مع االخرين مثل الحوار

ع الجيد ويشارك فى االنشطة التطوعية وفى انشطة العمل واالستما

 الجماعية

  يمارس املتعلم مهارات اتخاذ القرارات وتحمل املسئولية ويشارك فى

 اتخاذ القرارات املنظمة للعمل داخل الفصل واملؤسسة
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 27 من 13 صفحة

  يحترم املتعلم العمل اليدوى واملنهى املختلفة فى املجتمع ويشارك فى

 ختلفة فى املجتمعانشطة تحاكى املهن امل

  يتحدث املتعلم عن املؤسسة والعاملين بشكل الئق ويحرص على

 تطبيق القواعد ويواظب على الحضور كى يتطوع فى انشطة املؤسسة

  يختار املتعلم االنشطة التى يمارسها وفقا مليولة كى يحصل على مراكز

 متقدمة فى هذة االنشطة 

  ( الصدق واالمانة واالحترام يراعى املتعلم القيم االجتماعية مثل

 واملحافظة على املؤسسة ( 

   ينفذ املتعلم الواجبات واملهام املطلوبة منه داخل املؤسسة 

  يخطط املعلم ويصمم استراتيجيات تعلم وتعليم باستخدام أساليب

 وأدوات تقويم تتفق مع تلك النواتج املستهدفة .

 ل املشكالت من يستخدم املعلم استراتيجيات تعلم ويوظف مادته لح

 خالل استخدامه لألنشطة ومواقف تنمى املهارات .

  أدواته واألجهزة فى ضوء احتياجات 
ً
يدير املعلم وقت التعليم موظفا

 املتعلمين .

  يشجع املعلم املتعلمين من قيامهم باألنشطة باستخدام مصادر

 معرفية متنوعة .

 ية والوجدانية  .يستخدم أدوات لتقويم نواتج التعليم املهاريه واملعرف 
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 27 من 14 صفحة

  يحسن املعلم أداءات املتعلمين من خالل برامج عالجية فى ضوء نتائج

 التقويم .

  يشجع املعلم املتعلمين على املناقشة والتعامل بشفافية ومسواه

 وعدالة .

  يشارك فى برامج التدريبية باستخدام مصادر متعددة ويتبادل الخبرات

  يعدل اداءته فى صور نتائج التقويم . 

  توجد خريطة للمنهج تم صياغتها بشكل تتضمن جوانب التعلم

املختلفة املعرفية والوجدانية واملهارية متضمنة أنشطة تعلم وتعليم 

لتحقيق هذة الجوانب متضمنة أساليب التقويم املختلفة لقياس هذه 

الجوانب متضمنة نواتج تعلم اضافية لتفعيل األنشطة األثرائية 

 ميم أساليب تقويم الكترونية.للمنهج باألضافة لتص

  تتناول أنشطة املنهج أنواع املهن املختلفة كما تسهم انشطة املنهج في

ادارة الوقت  –تنمية املهارات الحياتية للمتعلمين مثل العمل الجماعي 

والتخطيط والتواصل وحل املشكالت وذلك من خالل انشطة التعلم 

 املشروعات( . –ط التعلم النش –املختلفة ) التلم التعاوني 

  تساعد أنشطة التعليم والتعلم الطالب على األملام بموارد البيئة

املختلفة وكيفية استخدامها والحفاظ عليها كما توظف املدرسة 

قصور ثقافة ( في تنفيذ انشطة -امكانيات املجتمع املحيط ) متاحف

 املنهج.

 ية ووقائية.تعقد ندوات و لقاءات لالرشاد التربوي و مقدم برامج عالج 
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 27 من 15 صفحة

  تقام برامج توعية للعاملين و اولياء االمور حول املشكالت التربوية

 النفسية.

  يعي العاملون و املتعلمون أهمية الثقافة الصحية من خالل النظافة

الشخصية و نظافة املؤسسة و توفير اساليب متنوعة من ملصقات و 

 مجالت حائط و تستعين املؤسسة لتقديم التوعية الصحية.

  يعي املتعلمون اليات للتوعية الوقاية من املخاطر. و تتعاون مؤسسات

املجتمع املدني املتخصصين في تقديم تةعية للمتعلمين عن احتياجات 

 االمن و االمان.

  يسود مناخا يشجع علي تكوين عالقات اجتماعية بين العاملين و

اء احترام اراء بعضهم البعض و يشارك العاملون في تحقيق جودة اد

 املؤسسة.

  يسود مناخا يساعد علي تكوين عالقات ايجابية مع املؤسسات

التعليمية و مؤسسات املجتمع املحلي يساعد علس تحقيق رؤية و 

 رسالة املؤسسة.

  تحقق املؤسسة رضاء العاملين و املتعلمين و اولياء االمور من خالل

 تبادل الخبرات مع املؤسسات االخري.

  بنود بتطبيق بنود ميثاق القواعد و القوانين يلتزم العاملون يتضمن

 املنظمة للعمل داخل املؤسسة و تطويرها.

  يتوفر مناخا داعمة لسلوكيات املواطنة و االنتماء من خالل تنظيم

رحالت جماعية باملشاركة في االحتفال باملناسبات االجتماعية و عقد 
 دعيم ثقافة االنتماء و املواطنة.ندوات لت
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 27 من 16 صفحة

 
ً
 الضعفط : نقاثانيا

  ال يوجد 

 
ً
 ضمان الجودة: نقاط ثالثا

  تفعيل تبادل الخبرات مع وحدات التدريب في مؤسسات تعليمية أخرى

 مما ينعكس على تفعيل العملية التعليمية باملدرسة

  تقديم خدمات للمجتمع املحلي في ضوء إحتياجاته ) برامج محو أميه

ات دعم مؤسس –دعم مؤسسات تعليمية  –أنشطة رياضية  –

 مجتمع مدني "دار أيتام & جمعيات خيرية " (

  إستخدام أنشطة ومواقف تعليمية تنمى املهارات الحياتية لدى

 املتعلمين

إقامة رحالت وحفالت  والتخطيط لزيادة وجود نماذج محاكاة للمهن 

 .املوجودة باملجتمع 
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 27 من 17 صفحة

 عداديةاإل رحلة امل
 2018- 2017نتائج التقييم الذاتي للغام الدراس ي 

: نقاط القوة
ً
 أوال
  توجد رؤية للمؤسسة مصاغة بمفردات واضحة ومحددة املعنى

وتصف النجاحات التى ترغب املؤسسة فى تحقيقها بواقعية ، كما 

 برامج ... ( –تدريبات  –نشطة تظهر فى اداءات املعنيين باملؤسسة ) أ

 .وجود وثيقة محددة وواضحة ومعلنة لرسالة املدرسة 

  مشاركة جميع األطراف املعنية فى صياغة الرسالة وتطويرها واتساق

 رسالة املدرسة مع الرؤية.

 .تعى األطراف املعنية وعيا كامال برسالة املدرسة 

 د الئحة داخلية تطبق القيادة القوانين واللوائح بمرونة ، كما يوج

شارك املعنيين في صياغتها وهذه الالئحة منبثقة من القوانين التي 

 تنظم العملية التعليمية

  تتبع القيادة أسلوب التفويض في املهام واملسؤوليات الالزمة للعمل

 ويتم تدريب العاملين عليها بعد تحديد تلك املهام واملسؤوليات

 ك في ضوء اللوائح والقرارات تفعل القيادة مهام مجلس األمناء وذل

 املنظمة ملهام مجلس األمناء
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 27 من 18 صفحة

  يوجد باملدرسة صندوق لتلقي املقترحات والشكاوي ويتم التعامل معها

على أعلى مستوى من املسؤلية ويتم إعالن نتائج فحص الشكاوي 

 واملقترحات املقدمه

  تحفز القيادة املتعلمين على الحضور وذلك من خالل اإلهتمام بكافة

نشطة وتفعيلها مما يؤثر على الحد من حاالت الغياب واإلنقطاع األ

 عن املدرسة .

  توفر القيادة املناخ األمن للمتعلم وكذلك تلبي اإلحتايجات التدريبية

 للمعلمين وذلك من خالل وحدة التدريب 

  تتبع القيادة أساليب مختلفة ومتنوعة ومبتكره في تتبع مدى تحقيق

لم املستهدفة على مستوى املواد الدراسية في املتعلمين لنواتج التع

 الصفوف املختلفة وتعمل على تحفيز املتميزين بشكل مستمر .

  تهتم القيادة بتتبع مستوى أداء املتعلمين وتقويمهم بطرق مختلفة

 وتعمل على تحسين أدائهم وتحفيز املتميزين منهم بشكل مستمر

 ة واملسابقات التي تلبي تدعم القيادة مشاركة املؤسسة في كافة األنشط

إحتياجات املتعلمين وتحقق نواتج التعلم املستهدفة ممكن يمكن 

 املؤسسة من تحقيق مراكز متقدمة في األنشطة واملسابقات .

  تتيج املدرسة فرصة للمتعلمين للمشاركة في اإلنتخابات واإلتحادات

اذ الطالبية مما ينمي مهارات القيادة ومهارات العمل الجماعي وإتخ

 القرار واملمارسة الديموقراطية السليمة .
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 27 من 19 صفحة

  توفر القيادة فرص متنوعة للتنمية املهنية املستدامة لكافة العاملين

 باملؤسسة .

  توظف املؤسسة املوارد البشرية املتاحة بعدالة وموضوعية بما يحقق

 توابع التعلم املستهدفة.

  فر توجد باملؤسسة خطة  معلنة و مفعله لألمن والسالمة وتو

اإلمكانيات الالزمة لتنفيذها وتستفيد املؤسسة بخبرات املؤسسات 

 املعنية في وضع خطة األمن والسالمة والتدريب عليها.

  توجد برامج تدريبية لتنمية  مهارات األمن والسالمة وإدارة األزمات

والكوارث لدى املتعلمين }اإلسعافات األولية , الحرائق, دخول وخروج 

 لى املدرسة والفصول {املتعلمين من وإ

  تتناسب تجهيزات الفصول وحجرات األنشطة مع إعداد املتعلمين

 للمرحلة العمرية للمتعلمين  وتوجد منضده للمعلم وسبورات 
ً
وفقا

مناسبة و توافر دواليب وأرفف يستخدمها املتعلمين في حفظ 

 متعلقاتهم وتوجد مصادر إضاءة وتهوية مناسبة

 نولوجية تساعد على التدريس داخل تتوفر باملؤسسة أدوات تك

 الفصول مثل السبورات التفاعلية و الداتا شو.

  تتوافر باملؤسسة فناء واسع ومالعب مناسبة من الترتان وكذلك كافة

متطلبات األلعاب الرياضية املختلفة ، كما تتوافر سالت املهمالت 

واألحواض وصنابير املياه ، كما تتوافر مساحات خضراء مناسبة 

 لفناء .با
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 27 من 20 صفحة

  تتوافر باملؤسسة حجرات للقيادة والعاملين والوكالء واإلداريين

والطبيب والزائرة الصحية مجهزة باألدوات واملعدات الالزمة لطبيعة 

 العمل ويراعي فيها عوامل األمن والسالمة .

  تتناسب أعداد املرافق الصحية مع أعداد العاملين واملتعلمين

بنين وما هو مخصص للبنات ويتم باملدرسة منها ما هو مخصص لل

العمل على صيانتها ونظافتها بشكل دوري كما تتوافر هذه املرافق 

 الصحية باألدوار املختلفة باملدرسة .

  يوجد باملدرسة كافة التجهيزات واملواد الطبية الالزمة للرعاية

 لتاريخ الصالحية .
ً
 الصحية يتم تحديثها بإستمرار وفقا

 ل املختلفة باملدرسة في تفعيل املشاركة توظف تجهيزات املعام

 اإليجابية للمتعلمين لتحقيق نواتج التعلم املستهدفة .

  توظف املؤسسة مصادر املعرفة باملكتبة لدعم عملية التعليم والتعلم

 وتحقيق التنمية املهنية للعاملين .

  تتوافر عوامل األمن والسالمة باملبنى وتتوافر التجهيزات الالزمة

 األمن والسالمة لتحقيق 

  توجد قاعدة بيانات عن أولياء األمور وممثلين للمجتمع املحلى  ويتم

االستعانة بها طبقا  لخطة مبنية على دراسة االحتياجات الفعلية 

للمؤسسة بما يسمح في تطوير العملية التعليمية وذلك من خالل 

 الندوات والزيارات امليدانية واستطالعات الرأي.
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 27 من 21 صفحة

 ابعة تنفيذ خطة املشتركة املجتمعية وتقويم وتأثيرها يوجد فريق ملت

 على توابع التعلم املستهدفة 

  توظف املؤسسة موقعها اإللكتروني في تقديم خدمات إرشادية

 وتنموية للمجتمع املحلى.

  تقدم املؤسسة خدمات متنوعة للمجتمع املحلى مثل )خدمات اإلرشاد

ت محو األمية والتوعية التربوي والنفس ي والبرامج التدريبية ودورا

 الصحية والبيئية وكذلك األنشطة الرياضية والثقافية .

  توفر املؤسسة اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لخدمة املجتمع

 املحلى 

  تستعين وحدة الجودة و التدريب بجهات خارجية و توفر بيانات

 .موثقة عن عمليات التقويم مثل قسم الجودة باالدارة التعلمية

  تتبادل وحدة التدريب و الجودة الخبرات املرتبطة ببرامج التنمية مع

 املؤسسات االخري مثل ............. 

    .تستفيد من نتائج تطبيق قواعد املساءلة في تطوير تلك القواعد 

  يشارك ممثلين من أولياء االمور و الطالب و مجلس االمناء و

 يم الذاتي.املؤساسات التربوية في تنفيذ خطة التقو 

  تنشر املؤسسة تقارير دراسة خطة التقويم الذاتي بكافة الوسائل

. 
ً
 الورقية و املطبوعات و الكترونيا

  يشارك اعضاء مجلس االمناء في وضع خطة التحسين 
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 27 من 22 صفحة

  فاكثر فى نتائج االختبارات 80% من املتعلمين نسبة 65يحقق %

الرياضيات والعلوم التحريرية فى مادة اللغة العربية واللغة االجنبية و 

 والدراسات االجتماعية وذلك فى متوسط الفصلين الدراسين معا

  فاكثر من املتعلمين من مهارات اللغة العربية واللغة 80يتمكن %

االجنبية ) االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ( فى الصفوف 

 ج التقويم تائاملختلفة وفقا لن

  بالثبات والنمو لكافة تتصف مستويات تحقيق نواتج التعلم

 الصفوف

  يحقق املتعلم مستوى التحصيل املطلوب فى مادة الرياضيات وفقا

% فاكثر من املتعلمين من مهارات 80لنةاتج التعلم املستهدفة ويتمكن 

الرياضيات ) القياسـالطولـالحجمـوزنـاشكال هندسيةـعمليات رياضية 

صف مستويات تحقيق عقلية وفقا لنواتج ادوات التقويم املتنوعه وتت

نواتج التعلم بالثبات والنمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

 االخيرة

  يحقق املتعلم مستوى التحصيل املطلوب فى مادة العلوم وفقا لنواتج

التعلم املستهدفه كى يتمكن من مهارات العلوم مثل ) قياس واجراء 

علم تجارب ـ وفحص عمليات وتتصف مستويات تحقيق نواتج الت

 بالثبات والنمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات االخيرة

  الى اقل من 65%من املتعلمين نسبة نجاح تتراوح من 65يحقق %

% فى نتائج االختبارات التحريرية فى الدراسات االجتماعية فى 80
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 27 من 23 صفحة

% من املتعلمين من 80% الى اقل من 65الشهادات العامة ويتمكن 

ية ) رسم خريطة ـ قراءة خريطة ـ تحديد مهارات الدراسات االجتماع

%الى 65بيانات وتتصف مستويات تحقيق نواتج التعلم بالثبات لدى 

 % من املتعلمين80اقل من 

  يشارك املتعلمين فى انشطة التوعية الصحية لزمالهم فى املؤسسة

 وميز املتعلمين بين السلوك الصحى والسلوك غير الصحى

 ة والغذائية السليمة وذلك اثناء املكان يمارس املتعلم العادات الصحي

 (الذى يتواجد فية داخل املؤسسة ) الفصول ـ الفناء ـ املكتبة ـ املعامل 

 كما يحث زمالئة على اتباع القواعد الصحية للوقاية من االمراض 

  يتبع املتعلم قواعد االمن والسالمة فى اداءاتة ويحرص على تطبيق تلك

دخول والخروج من الفصل واملدرسة وفى القواعد والتعليمات فى ال

 االزمات وكذلك فى استخدامه لالجهزه واالدوات

  يستخدم املتعلم تكنولوجيا املعلومات فى عمليات التعلم املختلفة وفى

 حل املشكالت التعليمية والحياتية البسيطة 

  يمارس املتعلم املهارات االجتماعية السليمه مع االخرين مثل الحوار

ع الجيد ويشارك فى االنشطة التطوعية وفى انشطة العمل واالستما

 الجماعية

  يمارس املتعلم مهارات اتخاذ القرارات وتحمل املسئولية ويشارك فى

 اتخاذ القرارات املنظمة للعمل داخل الفصل واملؤسسة
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 27 من 24 صفحة

  يحترم املتعلم العمل اليدوى واملنهى املختلفة فى املجتمع ويشارك فى

 ختلفة فى املجتمعانشطة تحاكى املهن امل

  يتحدث املتعلم عن املؤسسة والعاملين بشكل الئق ويحرص على

 تطبيق القواعد ويواظب على الحضور كى يتطوع فى انشطة املؤسسة

  يختار املتعلم االنشطة التى يمارسها وفقا مليولة كى يحصل على مراكز

 متقدمة فى هذة االنشطة 

  ( الصدق واالمانة واالحترام يراعى املتعلم القيم االجتماعية مثل

 واملحافظة على املؤسسة ( 

   ينفذ املتعلم الواجبات واملهام املطلوبة منه داخل املؤسسة 

  يخطط املعلم ويصمم استراتيجيات تعلم وتعليم باستخدام أساليب

 وأدوات تقويم تتفق مع تلك النواتج املستهدفة .

 ل املشكالت من يستخدم املعلم استراتيجيات تعلم ويوظف مادته لح

 خالل استخدامه لألنشطة ومواقف تنمى املهارات .

  أدواته واألجهزة فى ضوء احتياجات 
ً
يدير املعلم وقت التعليم موظفا

 املتعلمين .

  يشجع املعلم املتعلمين من قيامهم باألنشطة باستخدام مصادر

 معرفية متنوعة .

 ية والوجدانية  .يستخدم أدوات لتقويم نواتج التعليم املهاريه واملعرف 
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 27 من 25 صفحة

  يحسن املعلم أداءات املتعلمين من خالل برامج عالجية فى ضوء نتائج

 التقويم .

  يشجع املعلم املتعلمين على املناقشة والتعامل بشفافية ومسواه

 وعدالة .

  يشارك فى برامج التدريبية باستخدام مصادر متعددة ويتبادل الخبرات

  يعدل اداءته فى صور نتائج التقويم . 

  توجد خريطة للمنهج تم صياغتها بشكل تتضمن جوانب التعلم

املختلفة املعرفية والوجدانية واملهارية متضمنة أنشطة تعلم وتعليم 

لتحقيق هذة الجوانب متضمنة أساليب التقويم املختلفة لقياس هذه 

الجوانب متضمنة نواتج تعلم اضافية لتفعيل األنشطة األثرائية 

 ميم أساليب تقويم الكترونية.للمنهج باألضافة لتص

  تتناول أنشطة املنهج أنواع املهن املختلفة كما تسهم انشطة املنهج في

ادارة الوقت  –تنمية املهارات الحياتية للمتعلمين مثل العمل الجماعي 

والتخطيط والتواصل وحل املشكالت وذلك من خالل انشطة التعلم 

 املشروعات( . –ط التعلم النش –املختلفة ) التلم التعاوني 

  تساعد أنشطة التعليم والتعلم الطالب على األملام بموارد البيئة

املختلفة وكيفية استخدامها والحفاظ عليها كما توظف املدرسة 

قصور ثقافة ( في تنفيذ انشطة -امكانيات املجتمع املحيط ) متاحف

 املنهج.

 ية ووقائية.تعقد ندوات و لقاءات لالرشاد التربوي و مقدم برامج عالج 
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 27 من 26 صفحة

  تقام برامج توعية للعاملين و اولياء االمور حول املشكالت التربوية

 النفسية.

  يعي العاملون و املتعلمون أهمية الثقافة الصحية من خالل النظافة

الشخصية و نظافة املؤسسة و توفير اساليب متنوعة من ملصقات و 

 مجالت حائط و تستعين املؤسسة لتقديم التوعية الصحية.

  يعي املتعلمون اليات للتوعية الوقاية من املخاطر. و تتعاون مؤسسات

املجتمع املدني املتخصصين في تقديم تةعية للمتعلمين عن احتياجات 

 االمن و االمان.

  يسود مناخا يشجع علي تكوين عالقات اجتماعية بين العاملين و

اء احترام اراء بعضهم البعض و يشارك العاملون في تحقيق جودة اد

 املؤسسة.

  يسود مناخا يساعد علي تكوين عالقات ايجابية مع املؤسسات

التعليمية و مؤسسات املجتمع املحلي يساعد علس تحقيق رؤية و 

 رسالة املؤسسة.

  تحقق املؤسسة رضاء العاملين و املتعلمين و اولياء االمور من خالل

 تبادل الخبرات مع املؤسسات االخري.

  بنود بتطبيق بنود ميثاق القواعد و القوانين يلتزم العاملون يتضمن

 املنظمة للعمل داخل املؤسسة و تطويرها.

  يتوفر مناخا داعمة لسلوكيات املواطنة و االنتماء من خالل تنظيم

رحالت جماعية باملشاركة في االحتفال باملناسبات االجتماعية و عقد 
 دعيم ثقافة االنتماء و املواطنة.ندوات لت
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 27 من 27 صفحة

 
ً
 الضعفط : نقاثانيا

  ال يوجد 

 
ً
 ضمان الجودة: نقاط ثالثا

  تفعيل تبادل الخبرات مع وحدات التدريب في مؤسسات تعليمية أخرى

 مما ينعكس على تفعيل العملية التعليمية باملدرسة

  تقديم خدمات للمجتمع املحلي في ضوء إحتياجاته ) برامج محو أميه

ات دعم مؤسس –دعم مؤسسات تعليمية  –أنشطة رياضية  –

 مجتمع مدني "دار أيتام & جمعيات خيرية " (

  إستخدام أنشطة ومواقف تعليمية تنمى املهارات الحياتية لدى

 املتعلمين

  إقامة رحالت وحفالت  والتخطيط لزيادة وجود نماذج محاكاة للمهن

 .املوجودة باملجتمع 

  اقل من % الى65من  % من املتعلمين نسبة نجاح تتراوح65يحقق 

 % فى نتائج االختبارات التحريرية فى الدراسات االجتماعية 80

  الدراسات % من مهارات 80% من املتعلمين الى اقل من 65يتمكن

 االجتماعية )رسم خريطة.قرائة خريطة.تحديد بيانات(

 


