
 :إلحدى المدارس المنهجية المستخدمةنموذج  -مثال

 فريق دراسة التقييم الذاتّي : -أ
 المهمة الوظيفة االسم العدد الفئة م

 رئيس الفريق. مدير المؤسسة حسن ......         1 مدير المؤسسة/ الناظر/شيخ المعيد 1

تشكيل  –تخطيط الدراسة  وكيل المؤسسة شمس ......... 1 وكيل المؤسسة 2
تجييز فرق  –فرق العمل 

العمل فى عممية جمع 
اإلشراف  –وتحميل البيانات 

عمى إعداد التقرير النيائى 
اتخاذ القرار  –لمدراسة 

المناسب بأولويات 
 التحسين.

 4 المعممون 3

 معمم أول سمر .........

 معمم أول يوسف ..........

 معمم أول عبد اهلل ........

 معمم أول ........ نجوى

4 
 اإلخصائي

 االجتماعي/ النفسي
 أخصائى أول سحر ........ 1

اإلشراف عمى تدريب فرق 
 العمل وبناء قدراتيم.

 شمس ........ 1 مسئول وحده الجودة 5
مسئول وحدة التدريب 

 والجودة

 2 اإلداريون 6

اإلشراف عمى تجييز  سكرتيرة مرفت ........
وتوفير  أدوات جمع البيانات

الموارد المادية الالزمة 
 لعممية التقييم.

 معاون صفاء ........

 2 مجمس األمناء 7

 مدير بالمعاش محمد ........

اإلشراف عمى إعداد التقرير 
اتخاذ  –النيائى لمدراسة 

القرار المناسب بأولويات 
 التحسين.

 أعمال حرة نجيب ........

 3 أولياء األمور 8

 ميندس .......أسامة .

 أعمال حرة كامل ........

 مدرس إبراىيم ........

 3 المتعممون 9

االشتراك فى تخطيط  طالبة نانسى ........
 طالب محمد ........ الدراسة.



 طالب يوسف ........

11 

 خبراء مجتمع/جمعيات

 أىمية/ رجال أعمال/

 الجامعات/ مراكز بحثية....الخ

3 

اإلشراف عمى إعداد التقرير  رجل أعمال حمد ........أ
اتخاذ  –النيائى لمدراسة 

القرار المناسب بأولويات 
 التحسين.

 عضو بجمعية أهمية أحالم ........

 أستاذ بالجامعة أشرف ........

 



 خطة دراسة التقييم الذاتّي : -ب

 المهام أسماء الفريق الخطوات
زمن 
 التنفيذ

 تيجيةاسترا

 التنفيذ 

 المصادر

 المستخدمة 

مسئولية 
 المتابعة

تشكيل 
فريق 
دراسة 
التقييم 
 الذاتي  

إعداد  جميع أعضاء الفرق التسعة
ودراسة 
خطة 
التقييم 
 الذاتى

 أيام 6

 من

1/12 

 إلى

6/12 

مننن خننالل اجتماعننات 
ومجموعنننننننننات بؤريننننننننننة 

 التشكيل.

 –أدوت فحننننننننننص وثننننننننننائق 
مقابالت فردية  –مالحظة 
مجننننالس  –سننننية )إدارة مدر 

 –أولينننننناء أمننننننور  –أمننننننناء 
 –معممنننننننننننننننون وعننننننننننننننناممون 

 تالميذ(

مجموعنننننننننات بؤرينننننننننة )إدارة 
مجننننالس أمننننناء  –مدرسنننية 

معممننون  –أولينناء أمننور  –
 تالميذ( –وعاممون 

مننننننننننننننننننننندير 
 المدرسة

تجميع 
 البيانات

 رامى .................

 سحر .................

 مارى .................

 ......مروة ........... 

 محمد .................

جمع 
 البيانات

 يوم 15

 من

7/12 

 إلى

21/12 

مننن خننالل المالحظنننة 
و فحننننننننننننننص وثننننننننننننننائق 

 والمقابالت.

 –أدوات )فحنننننننص وثنننننننائق 
مقابالت فردية  –مالحظة 
 جماعية(

مننننننننننننننننننننننندير 
 المدرسة

تحميل 
 البيانات

 نجوى .................

 يوسف .................

 .عفيفة ................

 ممدوح .................

 

المعالجة 
الكمية 
والكيفية 
 لمبيانات

 أيام 7

 من

22/12 

 إلى

28/12 

 اجتماعات
 ورش عمل

نننننننواتل العمميننننننات السننننننابقة 
 المصفوفة

مننننننننننننننننننننننندير 
 المدرسة



 المهام أسماء الفريق الخطوات
زمن 
 التنفيذ

 تيجيةاسترا

 التنفيذ 

 المصادر

 المستخدمة 

مسئولية 
 المتابعة

كتابة 
التقرير 
 المبدئي

 رانيا .................

 أحمد .................

 نجالء .................

 ..........رييام .......

كتابة 
التقرير 
 المبدئي

 أيام 5

 من

29/12 

 إلى

3/1 

 اجتماعات
 ورش عمل

مننننننننننننننننننننننندير  نواتل العمميات السابقة
 المدرسة

مراجعة 
 التقرير

 سمر .................

 صباح .................

 ماجدة .................

 ىدى ................. 

 

مراجعة 
 التقرير

 أيام 5

 من

4/1 

 إلى

11/1 

 اجتماعات. -
 ورش عمل -

مننننننننننننننننننننننندير  نواتل العمميات السابقة
 المدرسة

كتابة 
التقرير 
 النيائي

 أحمد .................

 نجالء .................

 رييام .................

 ....الخ

كتابة 
التقرير 
 النيائى

 أيام 5

 من

11/1 

 إلى

16/1 

مننننننننننننننننننننننندير  نواتل العمميات السابقة من خالل اجتماعات
 المدرسة

 



 أدوات جمع البيانات : -ج

 نوع األداة

 اسم األداة

 )يذكر هنا األسماء التفصيمية

 لألدوات المستخدمة لكل نوع أداة(

 المجاالت والمعايير

 التي استخدمت فيها

 المتعمم اختبارات المواد الدراسية المختمفة لمفصل الدراسي األول االختبارات التحصيمية

 المتعمم قطعة إمالء غير منظورة متعممينتقويم القراءة والكتابة لم

 جميع المجاالت مالحظة االستبيانات

 المقابالت الفردية

 إدارة مدرسية

 معممون وعاممون

 مجمس أمناء وأولياء أمور

 تالميذ

 جميع المجاالت

 المقابالت الجماعية

 إدارة مدرسية

 معممون وعاممون

 مجمس أمناء وأولياء أمور

 تالميذ

 جميع المجاالت

 جميع المجاالت استمارات مالحظة المالحظة

 تحميل الوثائق
 

 جميع المجاالت نتائل التقييم الذاتى

)طرق أخرى ترى المؤسسة أنيا 
 مناسبة

 لجمع البيانات(

  

 
 
 
) عرض مختصر لمدى تحقق الفاعمية المؤسسية والتعميمية فى ضوء المجاالت الفرعية لكل  تقييم األداء -2

  ويشمل هذا الجزء :مجال رئيسي ( 



 1درجة تحقق كل معيار فى ضوء خطة التحسين 

 1أسباب النجاح / الفشل 

 1الخطط المستقبمية 

 صفحة(13)حد أقصى  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 :تقييم أداء أحد المجاالت إلحدى المدارسالجدول التالى يوضح  مثال:

 المعايير المجاالت
وى مست

 األداء
 الخطط المستقبمية المعوقات عوامل النجاح

الرؤية  -1
 والرسالة :

 رؤية المؤسسة.

 

تنشنننر المؤسسنننة الرؤينننة وتعمنننن عمنننني  - 3
 العاممين بالمؤسسة.

تعى األطراف المعنينة )أوليناء األمنور  -
أعضنننننناء مننننننن  –مجمننننننس األمننننننناء  –

 المجتمع المحمى( رؤية المؤسسة.

عدم إعالن 
المؤسسة رؤيتيا 

موقعيا  عمى
 بشبكة اإلنترنت.

تعمننننن المؤسسننننة رؤيتيننننا  -
عمنننننننى موقعينننننننا بشنننننننبكة 

 اإلنترنت.
 

الرؤية  -1
 والرسالة:

 

 رسالة المؤسسة.

 

تتسننننننننم رسننننننننالة المؤسسننننننننة بالوضننننننننوح  - 3
 والتحديد.

يشننننننننننننارك فننننننننننننى صننننننننننننياغة الرسننننننننننننالة  -
ومراجعتينننننننننننا ممثمنننننننننننون عنننننننننننن : إدارة 
المؤسسنننة والعننناممين والمتعممنننين بينننا  

 ع المحمى.ومجالس األمناء والمجتم

تعى األطراف المعنينة )أوليناء األمنور  -
أعضنننننناء مننننننن  –مجمننننننس األمننننننناء  –

 المجتمع المحمى( رسالة المؤسسة.

عدم توزيع الرسالة 
عمى جميع 
العاممين 
 بالمؤسسة.

تنننننننننوزع الرسنننننننننالة عمنننننننننى  -
جمينننننننننننننننننننننع العننننننننننننننننننننناممين 

 بالمؤسسة.



 السياق المؤسسي: - 3

تماعية لممؤسسة التي أسيمت فى تحقيق أىدافيا وفق معايير االعتماد  )حد ويشمل ىذا الجزء السياق الفيزيقي والخصائص االج
  صفحات( 4أقصى 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 :نموذج لمسياق المؤسسي إلحدى المدارس -مثال
 أسيوط –شارع أحمد عبدا لرحمن  32تقع المدرسة فى  -
ريب من المواصالت العامنة  لممدرسنة بابنان يطنل البناب األمنامى عمنى شنارع فرعنى والبناب المكان يتوسط الكتمة السكنية ق -

الخمفنني يطننل عمننى شننارع رئيسننى وال يوجنند حوليننا مصننادر لمتمننوث  وسننائل األمننان صننالحة وكافيننة. مسنناحة المبنننى مناسننبة 
 لمبنى.ألعداد الطمبة والعاممين بالمدرسة  وتوجد ممرات كافية تسيل االتصال بين وحدات ا

حجرات الدراسة مساحتيا مناسنبة ألعنداد الطمبنة وأعمنارىم ويوجند مكتبنة تحتنوى عمنى عندد كناف منن الكتنب  وتوجند حجنرة  -
 لمتأمين الصحى والمقصف يتوافر فيو الشروط الصحية.

 ال توجد حجرة لممعممين  وتوجد حجرة واحدة لممدير وشئون العاممين والوكيل. -

 وتوجد حجرة واحدة لمسكرتيرة وأمينة التوريدات والمعاونين وشئون الطمبة. -

 ال تواجو بالمدرسة صعوبات فى صيانة المبنى واألثاث. -

 يقوم الطالب بالمشاركة فى األنشطة االجتماعية والثقافية ويميل معظميم لمعمل الجماعي مع الزمالء. -

 ممين  ويشعر جميع العاممين بعدالة اإلدارة فى توزيع العمل.تحرص القيادة عمى غرس الثقة فى نفوس جميع العا -

 تحرص اإلدارة عمى الوفاء باحتياجات الطمبة بقدر اإلمكان  وتتعاون مع المجتمع المحمى من أجل تحقيق أىدافيا. -

 توجد مشاركة مجتمعية فاعمة فى توفير احتياجات المدرسة من تجييزات ومستمزمات. -

لمالينننة لكننننل مجنننال منننن المجنننناالت المخصصنننة لينننا وتسننننتكمل اإلمكاننننات البشنننرية والتخصصننننات توظنننف اإلدارة المنننوارد ا -
 المختمفة قبل بدء العام الدراسي.

 يوجد بالمدرسة عالقات طيبة بين العاممين والمتعممين  كما يستخدم المعممون استراتيجيات التقويم الشامل. -

 زمة.يالقى الطالب ذوو الصعوبات والمتفوقون الرعاية الال -

يضننع المعممننون خطننط النندروس بحيننث ت طننى المنننيل ت طيننة شنناممة  ويعنندو ن كننل درس عمننى حننده إعنندادا  فنيننا  مننن حيننث  -
 المحتوى واألساليب المستخدمة والوسائل المعينة.

 لننندى المعممنننين تمكنننن فنننى المنننادة الدراسنننية ويعممنننون عمنننى تحنننديثيا باسنننتمرار ويوظفنننون الوسنننائل التعميمينننة توظيفنننا  فعننناال   -
 ويوظفون الكتاب المدرسى توظيفا  جيدا   ويستثيرون دافعية الطالب باستخدام استراتيجيات التعمم النشط.

توجد جيود كبيرة لعنالج صنعوبات النتعمم لندى الطنالب  وتقندم لمطنالب الت ذينة الراجعنة فيمنا يتعمنق باألخطناء الشنائعة فنى  -
 األعمال التقريرية والمناقشات.

فاعمة من خالل مشاركة المجتمع المحمنى فنى المناسنبات المختمفنة مثنل ينوم اليتنيم وتكنريم األمينات توجد مشاركة مجتمعية  -
 المثاليات والطالب المتفوقين كل عام مع توفير االتصاالت بزيارات الطالب لبعض األماكن مثل المتاحف.

ى معظمينم يمننعيم منن المشناركة يوجد اىتمام من مجمس األمنناء فنى المشناركة فنى مجنال التطنوير ولكنن ضنيق الوقنت لند -
 فى كثير من األعمال.

 يوجد تعاون من أولياء األمور فى مشاركة أبنائيم فى األنشطة ولجان التطوير. -

 نظرة شاممة لفاعمية المؤسسة:  – 4



 جوانب رئيسة ىى : 3توضح نتائل التقويم السابقة لت طى

 1الفاعمية التعميمية والتربوية ونواحي القوة والضعف - أ

 1توى التحصيل بصفة عامةمس 

 1النمو النفسي والوجداني لممتعممين 
 1فاعمية اإلدارة المؤسسية فى عمميات التحسين 
 1الفرص المتاحة لتدعيم تعمم الطالب 
 1العالقة بين المعمم والمتعمم 
 1تفعيل التكنولوجيا 

 1ب.  فاعمية نظام الجودة

 1تعدد نظم المتابعة والتقويم 

  1نظم التوثيق 
  1اجعة الداخمية نظم المر 

 ج. المتطمبات المستقبمية فى المجاالت اآلتية 

 1التحصيل 

 1التدريس 
 1بيئة التعمم 
  1المتابعة والتقويم وتحميل نتائل األداء 
 1التنمية المينية لمقيادات الفنية والقيادة الوسطى 

 

 
 
 

 :إلحدى المدارس نظرة شاممة لفاعمية المؤسسةمثال نموذج 

 نواحي القوة ونواحي الضعف : مية :الفاعمية التعمي -أ 

 يتقن المتعمم الم ة العربية والم ة األجنبية والعموم والدراسات والرياضيات حسب المستوى المطموب فى المناىل األساسية. -
 يستطيع المتعمم أن يوظف العالقة بين فروع المواد الدراسية لتحقيق وحدة المعرفة. -

متعممننين يرجننع إلننى التمسننك بننالقيم األخالقيننة واالجتماعيننة والمشنناركة اإليجابيننة فننى األنشننطة بالنسننبة لمنمننو النفسننى والوجننداني لم -
 المختمفة فيما عدا النشاط الموسيقى ألنو غير مدرج بالمؤسسة.

تتضننح فاعميننة اإلدارة المؤسسننية فننى عمميننة التحسننين مننن خننالل عمننل نشننرات عننن معننايير الجننودة تقننيم أداء العنناممين فننى ضننوء  -
 الجودة.معايير 

 يتمتع معظم الطمبة بصحة جيدة ويقظة ونشاط وحيوية ويتناسب نموىم مع أعمارىم. -

 يوجد لدى الطالب وعى صحي كاٍف يتمثل فى المظير العام والنظافة والت ذية والقوة البدنية. -



 تتسم العالقات بين الطالب والعاممين بااللتزام والصدق واألمانة. -

 تماعية والثقافية والعممية التى تنظميا المدرسة كالرحالت والمعسكرات وخدمة البيئة.يشارك الطالب فى األنشطة االج -

 يتردد الكثير من المتعممين عمى المكتبة ومعمل األوساط والجماعات الثقافية والعممية ويشاركون فى نظافة المدرسة وتجميميا. -

 فاعمية نظام الجودة : -ب

 فى ضوء رؤيتيا ورسالتيا.تضع المؤسسة خطة داخمية لضمان الجودة  -
 تضع المؤسسة نظاما  دوريا  لمتقييم الذاتى المستمر فى ضوء المعايير المعتمدة. -

 تضع المؤسسة خطة لمتحسين المستمر فى ضوء نتائل التقييم الذاتى. -

 تستوعب المؤسسة التقييمات الخارجية بصفة مستمرة. -

 ان الجودة والتدريب عمييا.تقوم وحدة التدريب والجودة بتفعيل نظام وممارسات ضم -

تضنننع الوحننندة خططنننا  وبنننرامل واضنننحة ومفعمنننة لمناسنننبة عممينننات التقينننيم النننذاتى والتحسنننين المسنننتمر فنننى ضنننوء رؤينننة المؤسسنننة  -
 ورسالتيا.

 تتبع الوحدة نظاما  ذاتيا  لتقويم مردود برامجيا عمى العممية التعميمية. -

 المتطمبات المستقبمية فى المجاالت التالية: -ج

وفر المؤسسنننة حنننوافز لتشنننجيع العننناممين بالوحننندة وتوثنننق المؤسسنننة نتنننائل تنفينننذ خطنننط الت يينننر والتجديننند التربنننوى فنننى موقعينننا تننن -
 اإللكترونى.

توفر أساليب تقويم إلكترونينة لتقنويم أداء المتعممنين ولتسنييل عممينات التواصنل بنين المعمنم والمتعممنين وأوليناء األمنور منن خنالل  -
 الموقع اإللكترونى.

 تتعاون المؤسسة مع المؤسسات المناظرة لرفع معدالت است الل الموارد البشرية. -

 يوجد بالمؤسسة شبكة داخمية تضم جميع حواسب اإلدارة وتتعاون المؤسسة مع المجتمع المحمى فى سد الفجوة المالية المتبقية. -

 مع المحمى.تستخدم المؤسسة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحقيق االتصال مع المجت -

 يستخدم المتعمم مفاىيم العموم األساسية فى حل المشكالت وفى مواقف حياتية. -

وجدانى( ويصنمم أنشنطة ومواقنف تعميمينة  –ميارى  –يصمم المعمم دروسو لتحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعممين )معرفى  -
 تنمى ميارات البحث واالستقصاء.

المتعنننددة والمواىنننب لننندى المتعممنننين ويسنننتخدم المنننوارد والمعيننننات المتاحنننة بالمؤسسنننة  يسنننتخدم أنشنننطة متنوعنننة لتنمينننة النننذكاءات -
 أماكن أثرية ... إلخ(. –قصور ثقافة  –)مقاصف 

 يستخدم المعمم الوسائل والمعينات التعميمية عمى تنمية ميارات التعمم الذاتى لممتعممين. -

 األخرى فى مجال األنشطة التربوية.تحرص المؤسسة عمى تبادل الخبرات مع المؤسسات التربوية  -

 يدعم تنوع األنشطة بالمؤسسة العالقات االجتماعية بين العاممين والمتعممين وأولياء األمور ومجمس األمناء. -

 تستعين المؤسسة بمتخصصين من المجتمع المحمى لتقديم الدعم النفسى والمعنوى واألكاديمى لممتعممين. -

 مجتمع المحمى وأولياء األمور لممعاونة فى تقديم الرعاية الصحية.تستعين المؤسسة بمتخصصين فى ال -

 


