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  كلمة افتتاحية
يـة إلصـالح التعلـيم لركـائز الرئيسـة للخطـة القومحـدى اإتُعد الهيئة القومية لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد 

عتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية الوذلك  في مصر؛
التي تتواكب مـع المعـايير القياسـية الدوليـة إلعـادة هيكلـة المؤسسـات التعليميـة، وتحسـين جـودة  ،المعايير القومية

ودوليـا،  ،ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليا عملياتها
وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان  أغراض التنمية المستدامة في مصر؛ وخدمة
ضــوعية والعدالــة والحــرص علــى معاونــة التــي تؤكــد الشــفافية والمو  ،وفقــا لمجموعــة مــن المبــادئ والقــيم ،جودتــه

  . للتأهل والحصول على االعتماد وتحسين أدائها الكلي المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها،
تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة، والتي يمكـن أن تسـاعد  ؛ولتحقيق ما سبق

والحصـول علـى الالزمـة للتقـدم  الخطـواتاتخاذ تتمكن من م ومن ث ات التعليمية على التقويم الذاتي؛المؤسس
جمــع البيانــات  دليــل أدوات"ومــن هنــا فإنــه يســعد الهيئــة أن تقــدم لمؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعي  االعتمــاد؛

ــامل ــيم الع ــذاتي لمؤسســات التعل ــيم ال التــى  ،ويشــتمل هــذا الــدليل علــى مجموعــة متنوعــة مــن األدوات. "لتقي
لتعليميــــة علــــى معرفــــة مــــدى تحقيقهــــا لمعــــايير الجــــودة واالعتمــــاد، وٕاجــــراءات حســــاب تســــاعد المؤسســــات ا

  .لمؤسسات التعليم قبل الجامعى متكامًال  للتقييم الذاتيالدرجات، بوصفة دليًال 
إن الهيئة وهـي تقـدم هـذا العمـل إلـى مؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي والمعاهـد األزهريـة  بمصـر، وٕالـى 

علـيم قبـل الجـامعي اإلقليميـة والدوليـة تقـوم برسـالتها ودورهـا فـي تقيـيم الوضـع الحـالي غيرها من مؤسسات الت
بمـا يسـاعدها علـى  ؛للتعليم قبل الجامعي في مصر، و بناء معايير قومية متطـورة لضـمان واسـتمرار جودتـه

  .ودوليا ،واحتالل مكانة  متقدمة إقليميا ،مواجهة التحديات المعاصرة
  .عند اهللا سبحانه و تعالى و ما التوفيق إال من
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  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

  االعتمادلضمان جودة التعليم و 
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 شكر وتقدير
  

لتقيـيم الـذاتي جمـع البيانـات ل أدواتدليـل "تعتز الهيئة القومية لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد بتقـديم 
ويتميــز هــذا الــدليل بشــموليته، وأهميتــه الملحــة  ،"جمهوريــة مصــر العربيــة فــي "لمؤسسســات التعلــيم العــام

مـــن  ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة، وغيرهــا  ،للمســتفيدين النهــائيين مــن مؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعي
القطاعات األخرى ذات العالقة، والمهتمة بقضـايا تطـوير وتحـديث التعلـيم قبـل الجـامعي  فـي مصـر والعـالم 

   .العربي
للـــدعم والتأييـــد غيـــر  ؛وال يســـع الهيئـــة فـــي هـــذا المقـــام إال أن تتقـــدم بخـــالص الشـــكر التقـــدير والعرفـــان

والــذي كــان خيــر  ،منــذ إنشــائها مــن مؤسســات الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة ،المحــدود، الــذي حظيــت بــه الهيئــة
  . ي مصروتحمل مسئولياتها في مسيرة تطوير التعليم ف ،عون لها على تحقيق رسالتها

، التـــي كمـــا ال يســـع الهيئـــة إال أن تتقـــدم بخـــالص الشـــكر والتقـــدير لجميـــع العقـــول واأليـــادي المخلصـــة
سهمت في هذا العمل الكبير، وأخذت على عاتقها مسئولية تصميم وٕاعداد وٕاخـراج هـذا الـدليل كأحـد المهـام أ

عمـاد التنميـة المسـتدامة والمحـور باعتبـاره  ،القومية التي تسعى إلـى تطـوير التعلـيم قبـل الجـامعي فـي مصـر
علـى  ،خبـراء ومستشـاري الهيئـةوتخص الهيئة بالشكر فريق إعداد هذا الـدليل مـن . الرئيسي للتقدم والرخاء

ممثلـي  تتوجه الهيئة بالشكر أيضا إلى مختلـفكما  خالل مراحل إعداد هذا الدليل،ما بذلوه من جهد متميز 
سـواء بـالفكر  ،المراحـل المختلفـة إلعـداد وتصـميم وٕاخـراج هـذا الـدليل الذين أسـهموا فـي ،األطراف المجتمعية

  .في صورته النهائية الحالية لى إخراج الدليلالذي ساعد عبناء، أو النقد ال ،أو التعليق ،أو الرأي
  
  

  مجدي عبد الوهاب قاسم. د.أ    
  

  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية
  لضمان جودة التعليم و االعتماد
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  اجلزء األول
 اإلطار العام للدليل

  
 :مقدمة

الرتفــاع ُيعــد التعلــيم مــن أهــم القضــايا التــي تحظــى باإلجمــاع الــوطني علــى دوره وضــرورة تطــويره، وا
بنــاء اإلنســان المصــرى القــادر علــى التعامــل مــع معطيــات العصــر، ومــا يشــهده مــن  ن موضــوعهأل ؛بكفاءتــه

وال خيـار لنـا إال بنـاء هـذا اإلنسـان باعتبـاره  العـالمي،و  الـوطني،: تغيرات وتطورات متسارعة على المسـتويين
  .وسيلة التنمية وغايتها المنشودة

ــة نوعيــة فــي تعليمنــا المصــري، تتجــاوز المفــاهيم تــأتي أهميــة و  ،مــن هــذا المنطلــق ضــرورة إحــداث نقل
والممارســات التربويــة التقليديــة، واالنطــالق إلــى آفــاق أرحــب، بمفــاهيم عصــرية باتــت تفــرض نفســها، ويعمــل 

  .األولوية بين هذه المفاهيم" االعتماد وضمان الجودة" ويحتل مفهوم . العالم المتقدم من خاللها
للمؤسســات التعليميــة  الفنــييئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد بتقــديم الــدعم لــذلك التزمــت اله

  .لموضوعيواالهتمام بالتقييم ا ،للوفاء بمعايير الجودة، والتحسين المستمر فى ضوء نشر ثقافة االعتماد
ـــدليل ـــدم الهيئـــة هـــذا ال  فـــى التقيـــيم التـــى ُيمكـــن اســـتخدامها  ،الـــذى يتضـــمن مجموعـــة  مـــن األدوات ،لـــذا تُق

وذلــك تحقيًقــا  ، والفاعليــة التعليميــة؛المســتند إلــى المنهجيــة العلميــة لــبعض معــايير القــدرة المؤسســية الموضــوعي
   .لمخرجات عالية الجودة

 
   :هدف الدليل

دوات جمـع كيفيـة إعـداد أ إلـى تقـديم لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي يهدف دليـل أدوات التقيـيم الـذاتى
مـن أدوات جمـع البيانـات، التـى ُتسـاعد القـائمين علـى العمليـة  مجموعة استرشـادية لىافة إ، باإلضالبيانات

مـن أجـل الوقـوف علـى مـا تـم تحقيقـه مـن  فـى تقيـيم أدائهـم ذاتيـًا؛ ،التعليمية بمؤسسات التعلـيم قبـل الجـامعى
السـعي نحـو ضـمان  القـدرة المؤسسـية، والفاعليـة التعليميـة، فـى إطـار :مؤشرات ومعايير فى كلٍّ مـن مجـالي

 .الجودة واالعتماد

  
  :يهدف استخدامها إلى   التى ،توُيقدم هذا الدليل أدوات لجمع البيانا      
مدير المؤسسة (والفاعلية التعليمية، وتتضمن أدوات التقييم  ،تقييم معايير القدرة المؤسسية )١(

خصائي االجتماعي، إلدة، واخصائي وحدة التدريب والجو إ التعليمية، والمعلم، والمتعلم، ومدير و 
وُيحدد الدليل هدف كل من هذه األدوات، ). خصائي التكنولوجياوإ خصائي النفسي، إلوا

  .ومستخدميها ومكوناتها، وكيفية تقدير درجاتها
 .لمعرفة مدى التقدم الحادث فى التطوير ها؛دراسة الفروق فى البيانات قبل خطط التحسين وبعد )٢(



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٢  

ع المعنيين من داخل وخارج المؤسسة من ة بين المؤسسة التعليمية وجميعالقالمساعدة فى دعم ال )٣(
والمتعلمين، وغيرهم، من خالل تفهم وجهة نظرهم فى  ،والعاملين ،مجتمع المحلىالأولياء األمور و 

 .التطوير المدرسى

معايير بما ُيحقِّق  ؛التى ُتسهم فى تحسين أداء المؤسسة والعملية التعليمية ،التعرف على العوامل )٤(
 .الجودة 

  :منهجية إعداد الدليل
لمؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي، وفـق منهجيـة تحليليـة تتضـمن  التقييم الـذاتيتم بناء دليل أدوات 

  :الخطوات اآلتية
يتضمن مجموعة مختارة متخصصة في مجال القياس والتقويم من أعضاء هيئة  ،تشكيل فريق عمل )١(

  .للقيام بتصميم وبناء أدوات جمع البيانات ؛كز البحثية التربويةالتدريس بالجامعات، وباحثين بالمرا
والفحص الشامل لإلطار العام  ،من خالل الدراسة المتأنية ،لتحديد إطار العمل ؛عقد ورش عمل للفريق )٢(

 جودة التعليم واالعتماد للتعليم قبل الجامعي، الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لوثيقة معايير
 .واالعتماد في مصر

مناقشة وتحديد أنواع األدوات ومصادر جمع البيانات المناسبة للتقييم الذاتى، والتى تم بناؤها فى إطار )٣(
 .عمل جماعي

، والمراجع والوثائق )اإلنترنت(من خالل شبكة المعلومات الدولية  ،االستعانة بمصادر المعلومات)٤(
والدولية،  ،القومية :من الخبرات على غيرهاو  ،عليها عالعلمية فى مجال القياس والتقويم، واالطال

وذلك للحصول على كل ما يتعلق بتصميم وبناء  ى مجال القياس والتقويم التربوي؛والدراسات السابقة ف
 .األدوات

، فى وات التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم قبل الجامعيلتحديد أد ؛عقد اجتماعات وورش عمل متتابعة)٥(
التى  ،؛ باعتبارها المرجعية، واستمارة التقييم الذاتيRubricsاييس التقدير المتدرجة إطار كل من مق

 .سيتم تفريغ بيانات أدوات جمع البيانات بها

سترشاًدا بالمعايير والمؤشرات ا ،بناء أدوات التقييم الذاتي للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية   )٦(
حيث تم تحليلها  ت التعليم قبل الجامعى المطورة؛ساوالممارسات الموضحة بوثيقة معايير مؤس

التي  ،في ضوء ما ينبغي أن يؤديه كل من المعنيين في المؤسسة، وتحديد األداءات السلوكية ،إجرائيا
 .تندرج تحت كل معيار وكل مؤشر

متها األداءات، وتدقيقها، والتحقق من أهميتها ومالء شير إلىمراجعة فريق العمل العبارات التي تُ   )٧(
 . للمهام التي ينبغي أن يؤديها المعنيون في المؤسسة

لمؤسسات التعليم  استمارة التقييم الذاتي طبقا لما هو موجود فى ؛تصنيف عبارات كل مؤشر، وترقيمها )٨(
 .قبل الجامعي
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 -المجال الثاني(فهذا يعنى أننا نقصد بذلك  ؛)١-١-٣-٢(حمل الرقم ت عباراتال تإذا كان :مثال
  ).الممارسة األولى –المؤشر األول  –الثالث المعيار 

من خالل عرض األدوات على عينة مختارة من المعنيين بالعملية التعليمية  ،إجراء استطالع ميداني )٩(
بهدف التحقق من وضوح العبارات، ومالءمتها، وشموليتها، وارتباطها بكل مؤشر،  ؛فى المدارس

  .جوةوفق معايير الجودة المر  ،وٕامكانية تطبيقها
 

 :ومن ثم تحددت أدوات التقييم الذاتى فيما يلى     

تتمثل فى اختبارات التحصيل، ومهارات التفكير، وسلوك حل المشكالت،  :مقاييس األداء: أوالً      
تعين مؤسسات التعليم قبل ويمكن أن تس. وتمثيل األدوار ،والمحاكاة ،والمهارات العملية للمتعلمين

  :ل منفى قياسها بك الجامعي
  .فرة فى وزارة التربية والتعليم، والمديريات، واإلدارات التعليمية التابعة لهاابنوك األسئلة المتو   )أ(
ها المركز القومي لالمتحانات يعدّ  التياختبارات التحصيل، ومهارات التفكير، وأدوات التقويم،   )ب(

  .والتقويم التربوي
  .اكز البحثية المتخصصةالخبرات التربوية بكليات التربية والمر ) ج(
الذى تُعده الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، والذي يتضمن  ،دليل الممارسات المتميزة  )د(

 والمتاح على الموقع ،بطريقة علمية ،طرق إعداد هذه االختبارات ومواصفاتها، وأمثلة لها
  .www.naqaae.orgاإللكتروني للهيئة 

على الموقع  إليهاُيمكن التقدم  ،تُقدمه الهيئة من خالل برامج تدريبية متخصصةالدعم الفنى الذى   )ه(
  .اإللكتروني للهيئة

بعد موافقة اإلدارة التعليمية التابعة لها  ،لتقديم الدعم والمشورة الفنية لها ؛االستعانة بخبراء الهيئة  )و(
  .المؤسسة

  

يشمل جميع االختبارات التى اسُتخدمت  ،إجراءات االعتماد ملًفا ة عند بدءالمؤسس عدكما تُ 
المذكورة  وفق الممارسات ،)التحصيل، ومهارات التفكير(فيما يتعلق باألداءات  ،لقياس مستوى المتعلمين

وكذلك يشمل نتائج المتعلمين فى هذه االختبارات  ييم الذاتي الخاصة بمجال المتعلم،فى استمارة التق
عدد و أعلى درجة، و أقل درجة، (المنهج ونواتج التعلم المستهدفة  وفقًا لخرائط ،بمؤشراتها اإلحصائية

على أن تصنف هذه االختبارات . وذلك لكل صف دراسى ،)فأكثر% ٦٥المتعلمين الحاصلين على 
 ؛وفقًا للممارسات الخاصة بكل مادة دراسية، ويتم التنسيق مع رئيس الفريق أثناء الزيارة التنسيقية

  .يقة عرض هذه االختباراتوطر  ،لتحديد مكان الحفظ
التى يمكن أن ُيستدل منها على تحقق بعض  ،تتمثل فى طرق جمع البيانات :فحص الوثائق: ثانًيا

ت التسعة وفقًا لكل من مجاال ؛وعلى المؤسسة أن تقوم بتنظيم هذه البيانات ،الممارسات والمؤشرات
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رجية المعتمد مراجعتها أثناء زيارة مما ُييسر على فريق المراجعة الخا لضمان الجودة واالعتماد؛
  .االعتماد

تتضمن أدوات ُيمكن من خاللها التحقُّق من استيفاء بعض المعايير  :بطاقات التقييم وقوائم الفحص: ثالثًا
بطاقات : والمؤشرات، بتطبيقها على القائمين بالعملية التعليمية والمنوط بهم تحقيق هذه المؤشرات، مثل

وذلك الستخدامها فى الحصول على البيانات عن أداء المؤسسة ممثلة فى  ؛راجعة والتحقُّقالتقييم وقوائم الم
كما ُيمكن للمؤسسة . المتعلقة بمؤشرات ومعايير االعتماد المؤسسي تأعضائها، وذلك بالنسبة للممارسا

ابلة، وقوائم بطاقات المالحظة، واستمارات المق: التعليمية إعداد أدوات أخرى مناسبة للغرض ذاته، مثل
بمرشد إعداد أدوات جمع  ،وُيمكنها االستعانة في ذلك ،المراجعة، وفحص الوثائق، واالستبانات، وغيرها

تعلقة بجمع ُيلخص أهم هذه األساليب واألدوات الم ،جدول يوفيما يل. البيانات المتضمن بهذا الدليل
  :للمؤسسة بيانات التقييم الذاتي

 
 تأساليب وأدوات جمع البيانا

  
  أساليب وأدوات
  متطلبات االستخدام  األهمية  األهداف  جمع البيانات

فحص الوثائق 
  والسجالت 

ــــــــة وشــــــــواهد   تقــــــــديم أدل
 ،تتعلق بالقدرة المؤسسـية
ــــــــــــة ــــــــــــة التعليمي  ،والفاعلي

اســـــــتنادًا إلـــــــى  بيانـــــــات 
نســــــــــب : كميــــــــــة، مثــــــــــل

والتســــــــــــرب  ،الحضــــــــــــور
والنجــــــاح، واالســــــتيعاب، 
 :وٕاحصـــاءات اإلمكانـــات

لماديــــــــــــــــة، البشــــــــــــــــرية وا
واإلحصــاءات التعليميــة، 
ــــــدورات  ــــــواع ال وعــــــدد وأن
التدريبيــــــــــة،  والجــــــــــداول 
الزمنيـــــــــــــــــــــة للخطـــــــــــــــــــــط 
المختلفــة، وتحليــل القيمــة 

  .، وغيرها...المضافة

تقــــــــــــــــــــديم معلومــــــــــــــــــــات 
، للمعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

 ،خصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيينواإل
ـــــين ـــــادات ،واإلداري  ،والقي

وفــــــــــــــرق  ،والمــــــــــــــوجهين
وغيرهـــــــــــا، ال  ،التقـــــــــــويم

تكــون متاحــة لهــم بشــكل 
أن  ينبغـــــــــــيو . مباشـــــــــــر

ُتسـتخدم هـذه المعلومـات 
 ،بشـــــكل انتقـــــائي مميـــــز

فــــــــى ضــــــــوء األهــــــــداف 
المحـــــــــــددة والمؤشـــــــــــرات 

  .المطلوب قياسها

الخبــــرة فــــى التعامــــل  -
 ،مــــــع البيانــــــات الكميــــــة
  .والحفاظ على سريتها

ــــــــــــــــــى  - ــــــــــــــــــدرب عل الت
اســــــــــتخراج المؤشــــــــــرات 

  .اإلحصائية
 أعمـــــــــــال المعلمـــــــــــين -

والمتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
: خصــــــــائيين، مثــــــــلواإل

ير، دفتـــــــــــــــــر التحضـــــــــــــــــ
وســـــــــجالت األنشـــــــــطة، 
وســــــــــــجالت المعامــــــــــــل 

  . والمكتبة
  

خدمــــة أغــــراض متعــــددة   بطاقات التقييم
فــــــــــــــــى قيــــــــــــــــاس أداءات 
المؤسســــة، حيــــث ُيمكــــن 
استخدامها في الفصـول، 

األنشــطة التربويــة، : مثــل
ورضـــــــــــــــــاء المعلمـــــــــــــــــين 
والمتعلمــــــــــــــين وأوليــــــــــــــاء 

، ومهــــــــــــــــارات األمــــــــــــــــور
 الدراســـــة والـــــتعلم الـــــذاتي

   .               وغيرها

تقــــــــــــــديم معلومــــــــــــــات  -
يســـــــــــــــــــــــــهل  ،كميـــــــــــــــــــــــــة
وتحليلهــــــــا  ،اســــــــتخدامها

.  واستخالص نتائج منها
ها ميمكــــــــــن اســـــــــــتخدا -

لجمـــع المعلومـــات بقليـــل 
  . من التدريب

  

  .فر أدوات مقننةاتو  -
وجــــــــــــــود تعليمــــــــــــــات  -

واضــــــــحة عــــــــن كيفيــــــــة 
  .تصحيح هذه األدوات

ن افر إخصــــــــــائييتــــــــــو  -
 )النفســــي واالجتمــــاعي(

ن علــــى اســــتخدام مــــدربي
  .دواتهذه األ

فر األدوات بوحـدة اتو  -
  .التدريب بالمؤسسة

وجــــــود متخصصــــــين  -



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٥  

  أساليب وأدوات
  متطلبات االستخدام  األهمية  األهداف  جمع البيانات

للتـــدريب علـــى اســـتخدام 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه األدوات 

  .واستخالص النتائج
الكشـــــف عـــــن بعـــــض  -  المقابالت الفردية

لـــــــــــم  ، التـــــــــــيالجوانـــــــــــب
ُتظهرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األدوات 

  .األخرى
الحصــــــــــــــــول علــــــــــــــــى  -

المعلومات من مصادرها 
  . المباشرة

االســــتفادة فــــي دراســــة  -
الظواهر المرتبطة بعض 

 ، والتـيبالعملية التعليمية
يصــــــــعب التحقــــــــق مــــــــن 

 .أسباب حدوثها
  

تقـــديم نظـــرة متعمقـــة فـــي 
بعــض المواقــف التــي قــد 
: تكـــــون غامضـــــة، مثـــــل

العالقـــات بـــين الـــزمالء، 
وتوقعــــــــــات المعلمـــــــــــين، 
واتجاهـــــــات المتعلمـــــــين، 
ـــــــــاء األمـــــــــور،  وآراء أولي
واإلرشـــــــــــــــــاد النفســـــــــــــــــى 

  .وغيرها ،واألكاديمي
  

شــــخص لديــــه وجــــود  -
مهــــــــــارات جيــــــــــدة فــــــــــي 

  .مجال المقابلة
وجــود أهــداف مســبقة  -

واضــــــــــــــــحة ومحــــــــــــــــددة 
  .للمقابلة

فر اســــــــــــتمارات اتــــــــــــو  -
للمقابلة لجميع مجـاالت 
 ،القـــــــــــــــدرة المؤسســـــــــــــــية

  . والفاعلية التعليمية
وجــــود مكــــان مناســــب -

ـــــــــــــــــــة  إلجـــــــــــــــــــراء المقابل
  .بالمؤسسة

ُتغطيــــــــة موضــــــــوعات  - المقابالت الجماعية 
وقــــت  أكثــــر اتســــاًعا فــــي

  .قليل
تنــــــاول الموضـــــــوعات  -

الرؤيـــــــة : العامـــــــة، مثـــــــل
ــــــــــب  :والرســــــــــالة، والجوان

األخالقيـــــــــــــة والقيميـــــــــــــة، 
ــــــــــة،  ــــــــــب الوجداني والجوان

  .وغيرها

قــــــدًرا أكبــــــر مــــــن تــــــوفر 
حيث تطـرح  المعلومات؛

وجهــــات النظــــر والــــرؤى 
ــــــــي ال تتضــــــــح مــــــــن  الت
خـــــــــــــــــالل المقـــــــــــــــــابالت 
الفرديــــــة، وخاصــــــة فــــــى 
: مناقشة مشـكالت، مثـل
ء التســــــــــــــــرب، ورضــــــــــــــــا

العـــــــــاملين، والمشـــــــــاركة 
  .المجتمعية، وغيرها

وجــود أهــداف مســبقة  -
واضــــــــــــــــحة ومحــــــــــــــــددة 

  . للمقابلة الجماعية
وجــــــــــــود اســــــــــــتمارات  -

لتســــــــــــجيل المقــــــــــــابالت 
  .وٕادارة الجلسة

وجـــــــــود شـــــــــخص أو  -
ـــــــر ـــــــه مهـــــــارات  ،أكث لدي

جيدة في إجـراء المقابلـة 
  .الجماعية

وجــــود مكــــان مناســــب -
ـــــــــــــــــــة  إلجـــــــــــــــــــراء المقابل

  .بالمؤسسة
واحـــدة مـــن أكثـــر الطـــرق   ظةالمالح

ـــــــــيم  اســـــــــتخدامًا فـــــــــي تقي
الجـــــــــــــودة، ويمكـــــــــــــن أن 
تســــــتخدمها مــــــن القيــــــادة 
المؤسســـــــــــية أو القيـــــــــــادة 

الـــــــــــــوكالء،  :الوســـــــــــــطى
ن المدرســـــيو المـــــوجهين، و 

ـــــــــل،  واإلخصـــــــــائى األوائ
االجتماعي، واإلخصائي 

، كمــــا يمكــــن أن النفســــي
يقـــــــــــــوم بهـــــــــــــا رؤســـــــــــــاء 

أمــين  ،المــتعلم :الفصــول
فـــــى مالحظـــــة  ،الفصـــــل
  . وأحداث معينة أنشطة

تعطــي مــدخًال مباشــرًا  -
لمــــا يقــــوم بــــه المعلمــــون 

لـيس و  والمتعلمون فعـال،
ــــــــه، ويمكــــــــن  مــــــــا يقولون
اســـــــــــــــــتخدامه بطـــــــــــــــــرق 

بــــــــــــــاختالف  ،متعــــــــــــــددة
  . الموضوع والهدف

تســــــــمح للمالحظــــــــين  -
بمشـــــــــــــــــاهدة الحجـــــــــــــــــرة 
ــــــــــــــــــاة  الدراســــــــــــــــــية والحي

الـــــداخل  المدرســـــية مـــــن
ممـــــا يســـــمح  كمـــــا هـــــي؛

بالحصــول علــى  صــورة 
  .والأكثر شم

وجــــــــــــود اســــــــــــتمارات  -
وفقــا لهــدف  ؛للمالحظــة

  .وموضوع المالحظة
إجــراء المالحظــة فــى  -

ومـــــن  ،أوقـــــات مختلفـــــة
كلمـا  ،أكثر من شـخص

  .أمكن ذلك
فر ســـــــــــــــجالت اتـــــــــــــــو  -

لتســــــجيل المالحظــــــات، 
  .كل فى تخصصه
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  أساليب وأدوات
  متطلبات االستخدام  األهمية  األهداف  جمع البيانات

رصـــــــــــــد األحـــــــــــــداث  -   التسجيل التصويري
الجاريـــة داخـــل المؤسســـة 

وفـــــق المجـــــال  ،ويوثقهـــــا
  .مارسة والمعيار والم

تســـــــــــــجيل األمـــــــــــــاكن  -
واألعمــــــــــــال الجماعيــــــــــــة 
 ،داخــــــــــــــــــل المؤسســــــــــــــــــة

والمناســــــــــبات المختلفــــــــــة 
، "كـــــــــاميرات"باســـــــــتخدام 
ن المتعلمــــــــــــــــــــي: مثــــــــــــــــــــل

ن علــــي جــــوائز صــــليالحا
ــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــابقات  ف
واألنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة، 
واالجتماعـــــــات، وخدمـــــــة 
البيئة، ومراحـل التحسـين 

  .، وغيرهايالمدرس

تســـــــــــــمح للمؤسســـــــــــــة  -
ــــــــــــــــــق األعمــــــــــــــــــال  بتوثي

 .المختلفة
م للمؤسســــــــــــــــة قــــــــــــــــدِّ تُ  -

 ،معلومــــــــــــات وبيانــــــــــــات
تتعلـــــــــــــــــق بالعالقـــــــــــــــــات 
اإلنســـــــــــــــــــانية داخـــــــــــــــــــل 
المؤسســـــــــــــــة، والبيئـــــــــــــــة 
الداعمــة للتعلــيم والــتعلم، 
والقيــــــــــــادة المؤسســــــــــــية، 

  .وغيرها

وجـــــــــود شـــــــــخص أو  -
ممــــــــــن لــــــــــديهم  ،أكثـــــــــر

ـــــــرة فـــــــى اســـــــتخدام  الخب
  .أجهزة التصوير

وجـــــــــــــــود األجهـــــــــــــــزة  -
المناســبة إلجــراء عمليــة 

  . التصوير
  

قوائم لتقييم 
المحاكاة وتمثيل 

  األدوار

الكشـــــــــــف عـــــــــــن فهـــــــــــم  
المــــــــــــــــــــتعلم  لــــــــــــــــــــبعض 

أو أحد جوانـب  ،تفاصيل
مــن خــالل  ،حــدث معــين

تقيـــــــــــيم محاكـــــــــــاة هـــــــــــذه 
وتمثيــــــــــــــــل  ،األحــــــــــــــــداث

  .األدوار المتعلقة بها

الكشــــف عــــن ســــلوكيات 
المتعلمــين والعــاملين فــى 

  .المؤسسة

تتطلــب مهــارات تعبيريــة 
ــــــــــــب  ــــــــــــة مــــــــــــن جان وثق

  .المنفذين لها
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  :ييم الذاتيأدوات التق
  :كيفية إعداد املؤسسة أدوات مجع البيانات - أوالً 

: مع بيانات دقيقة وصادقة لمجالييعتمد التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم قبل الجامعي على ج
والفاعلية التعليمية، وُيمكن للمؤسسة االسترشاد في ذلك باألدوات التي يشتمل عليها هذا  ،القدرة المؤسسية

ونظًرا ألن من بين أهداف الهيئة معاونة  ية لضمان جودة التعليم واالعتماد؛الذي أعدته الهيئة القوم ،لدليلا
لتعزيز جهودها في تطوير وتحسين الجودة من خالل تنمية كفاءة جميع العاملين  ؛المؤسسات التعليمية

جزًءا يتعلق بكيفية بناء أدوات  -إلى جانب األدوات التي أعدتها الهيئة -فيها، فقد تضمن هذا الدليل 
التي ترى أنها بحاجة إليها لتقييم  ،متنوعة لجمع البيانات، يمكن أن تسترشد به المؤسسة في بناء األدوات

  : وتشمل . القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية :المؤشرات والممارسات المتعلقة بمجالي
 .بناء اختبارات وأدوات قياس التحصيل  - ١

 .ةالمالحظ  - ٢

 .المقابلة  - ٣

 .االستبانات  - ٤

 .فحص الوثائق والسجالت  - ٥

  
  :لبناء اختبارات وأدوات قياس التحصي )١(
حتى يكون االختبار فاعًال  ؛ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار ،يعتمد بناء االختبارات على أسس وقواعد     

  :ومؤديًا لألغراض المترتبة عليه ، وتتمثل هذه األسس في التالي
  :رض من االختبار ـ تحديد الغ١

أن يحدد الغرض المرجو من ذلك االختبار بدقة   - قبل أن يبدأ بإعداد االختبار - يتعين على المعلم     
  .متناهية؛ لما سيترتب على هذا الغرض من نتائج

حسب تحصيلهم  ،ترتيب المتعلمين(قياس التحصيل الدراسي : فقد يكون الغرض من االختبار     
، أو )مهارات تفكير، وحل مشكالت(، أو الحكم على إتقان مهارات أساسية معينة )يةلألهداف الدراس

  .تشخيص صعوبات التعلم، أو تقويم طريقة التدريس، أو تحديد فاعلية المنهج
  :، أو تحديد المحتوى تحليل المادة التدريسية - ٢

ر المادة المراد تقويمها؛ فإذا أو تحليله هو عمل تصنيف وتبويب لعناص ،المقصود بتحديد المحتوى       
كان الغرض قياس تحصيل المتعلم في المعارف والمعلومات المتضمنة بوحدة دراسية أو عدة وحدات، فال 
بد من تحديد وتحليل محتوى الوحدة الدراسية المستهدفة، وٕاذا كان الغرض قياس مهارات التفكير، فال بد 

  .رات التفكيرمن تحديد وتحليل المحتوى في ضوء قائمة مها
 تحقق من خالله األهداف التعليمية؛وللمحتوى أهمية كبيرة في تخطيط االختبار؛ ألنه الوسيط الذي ت        

لذلك يحتاج المعلم إلى تحليل الموضوعات الرئيسية للمنهج بشيء من التفصيل إلى وحدات، أو عناصر، 
وانب المحتوى، ومن هذه العينة يتم إعداد تُيسِّر له قياس عينة ممثلة لجميع ج ،أو أجزاء، أو أقسام
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األهداف السلوكية، وعلى ضوئها تكتب األسئلة المناسبة لقياس تحقُّقها، ثم يبنى أو يكون منها اختبار 
تحقيق الشمول والتوازن في فقرات أو أسئلة  لقياسها، والغرض من عملية تحليل المحتوى التحصيل الالزم

  .االختبار
من العالقات الداخلية  اخاص اع في الحسبان، أن لكل موضوع دراسي نظاموينبغي أن يوض      

المترابطة، والمتوائمة مع بعضها البعض؛ لذلك فإن لكل موضوع دراسي طريقة خاصة في تحليل محتواه، 
  .تناسب بنيته وتصنيفاته والعالقات التي تحكمه 

  :تحديد النواتج التعليمية ـ  ٣
التركيز على خطوة أساسية ومهمة، تكمن في  ،عند إعداد االختبار التحصيلي ،غي على المعلمبين        

ويتم  في عملية التدريس، التي خطط لها قبل أن يبدأ ،تحديد األهداف السلوكية، أو ما ُيعرف بنواتج التعلم
ض بعيدًا عن الغمو  ،تحديد نواتج التعلم من خالل صياغة تلك األهداف صياغة إجرائية محددة وواضحة

  .والتعميم 
 :وتحديد مستوياتها المعرفية ،لالختبار) السلوكية(صياغة األهداف اإلجرائية  - ٤

 :من أهمها ،تتعدد معايير صياغة الهدف السلوكى الجيد

 وليس المعلم ،التركيز على أداء المتعلم.  
 المطلوب قياسه د الهدف السلوكيتحدي. 

  قابل للمالحظة والقياس فعل إجرائياشتماله على. 

  .يتعرف المتعلم الحاالت الثالث للمادة  -  :ثالم
 .أمثلة للمواد الصلبة الشائعة فى بيئته يعطي  -

وتتمثل هذه وتجدر اإلشارة إلى أهمية تحديد المستويات المعرفية لألهداف اإلجرائية التى يتم تحديدها، 
  :المستويات فى

 ا سبق له دراستها، كأن يذكر مفهوم كم ،يتمثل فى استدعاء المتعلم للمعلومات والمعارف: التذكر
  .المادة

 السابق له دراستها بلغته الخاصة،  ،يتمثل فى إعادة صياغة المتعلم للمعلومات والمعارف: الفهم
 .كأن يشرح كيفية تحويل الثلج إلى ماء

 السابق دراستها فى حل مشكلة جديدة، أو موقف جديد،  ،يشير إلى استخدام المعلومات: التطبيق
 .رح كيفية الحصول على كوب ماء عذب من الماء المالح، بعد دراسته للتبخير والتكثيفكأن يش

 أو األحداث إلى العناصر المكونة لها،  ،يشير إلى قدرة المتعلم على تجزئة المعلومات: التحليل
 .كأن يستنبط المشكالت الناجمة عن سوء ترشيد استهالك الماء

 سياق  أو في ،تجميع المعلومات أو األفكار فى كل متكامل يشير إلى قدرة المتعلم على: التركيب
 .قرأها عن الحرب القادمة على الماء ، التيرئيسي، كأن يستنج الفكرة العامة من المقالة
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 يشير إلى قدرة المتعلم على إصدار الحكم على األحداث أو المعلومات، واتخاذ قرارات : التقويم
 .الك الماء فى بيئتهبناءة بشأنها، كأن ُيقيِّم طرق استه

 من حيث مستوى التفكير؛ حيث يتضمن كل مستوى معرفي لألهداف وتتدرج المستويات المعرفية         
 ،من التذكر الفهم يتضمن التذكر، والتقويم يتضمن كالٍّ : جميع المستويات السابقة له؛ فعلى سبيل المثال

تزداد فى  رض مستويات األهداف فى شكل هرمي،ع لذلك يمكن ، والتركيب؛والتحليل ،والتطبيق ،والفهم
  :مستوى التفكير من أسفل إلى أعلى كما يلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المستويات المعرفية لألهداف اإلجرائية
تبًعا لطبيعة المادة الدراسية؛ فمثًال قد تقتصر المستويات المعرفية  ؛تختلف المستويات المعرفية

  .لفهم، وحل المشكالتألهداف مادة الرياضيات على التذكر، وا
  ": الوزن النسبيّ " إعداد جدول المواصفات ـ  ٥

" يمثل كل من المحتوى واألهداف السلوكية المعرفية ُبعدين أساسيين في إعداد جدول المواصفات         
، المصمم إلعداد اختبار في منهج دراسي محدد ، كأن يكون الفصل الدراسي األول ، أو " الوزن النسبي 

ي ، ويحتاج هذان البعدان أن يلتقيا مع بعضهما البعض في مخطط واحد ، يبين كيف يرتبط كل هدف الثان
ومن خالل الجدول . بجانب محدد من المحتوى بشكل متكامل ، ُيمكن االستناد عليه في إعداد االختبار

ية لكل موضوع ، بناء على األهمية النسب ؛يتحدد عدد األسئلة ، التي تعين كل جانب من جوانب المحتوى
  .بالنسبة للموضوعات األخرى في المنهج المقرر 

 التقويم

 التحليل
 التركيب

التطبيق

الفھم

التذكر
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  )١جدول ( والجدول التالي صورة افتراضية لجدول مواصفات اختبار تحصيلي

الوزن   مجموعال  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر  الموضوعات
  النسبي

عدد 
  األسئلة

  ٣  %١٦  ٨          ٤  ٤  ١موضوع 
  ١  %٦  ٣          ١  ٢  ٢موضوع 

  ١,٥  %٨  ٤        ١  ١  ٢  ٣ع موضو 
  ٣  %١٤  ٧        ١  ٣  ٣  ٤موضوع 
  ٣,٥  %١٨  ٩  ١      ٢  ٣  ٣  ٥موضوع 
  ٤,٥  %٢٢  ١١  ١      ٢  ٤  ٤  ٦موضوع 
  ٣,٥  %١٦  ٨  ٢  ٢  ٤        ٧موضوع 
المجموع 

  ٢٠  %١٠٠  ٥٠  ٤  ٢  ٤  ٦  ١٦  ١٨  كليال
  %١٠٠  %٨  %٤  %٨  %١٢  %٣٢  %٣٦  الوزن النسبي
    ٢٠  ١,٥  ١  ١,٥  ٢,٥  ٦,٥  ٧  عدد األسئلة

  :حظات على الجدول السابقمال
 الصفوف تمثل الموضوعات المرتبطة بالمحتوى.  
 األعمدة تمثل األهداف، ومستوياتها.  
 وفق المعادلة التالية ،يحدد الوزن النسبي لكل موضوع من الموضوعات:  

  مجموع أهداف الموضوع                               
  ١٠٠ ×ــــــــــــــ = الوزن النسبي لموضوع ما 

  إجمالي عدد أهداف الوحدة                              
 يحدد الوزن النسبي لمستويات األهداف، وفق المعادلة التالية:  

  مجموع عدد أهداف مستوى التذكر                                     
  ١٠٠× ـــــــــــــــ = الوزن النسبي لمستوى التذكر مثالً 

  إجمالي عدد أهداف الوحدة                                    
 يتطلب تقدير عدد أسئلة االختبار معرفة اآلتي:  

  أو تكملة، أو مزاوجة، أو اختيار من متعدد)طويلة، قصيرة(مقالية : األسئلة) شكل(نوع ،.  
 حيث يختلف عدد أسئلة االختبار الشهري عن عدد أسئلة اختبار : الغرض من االختبار

  .الدراسي نهاية الفصل
 وفق خصائص المتعلمين وقدراتهم ،يتحدد: زمن االختبار.  
 درجة اتساق درجات االختبار المطلوبة.  
 فإجابة أسئلة التذكر أسرع من إجابة أسئلة الفهم،  ؛نوع العمليات التي يتطلبها السؤال... ،

 .وهكذا
  :بناء أسئلة االختبار - ٦

 .، وكيفية صياغتها صياغة جيدة في القسم التاليسيتم التعرض ألنواع األسئلة المختلفة       
  
  :كتابة تعليمات االختبار - ٧
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  :يعد المعلم تعليمات االختبار في صورة مألوفة، يهتدي بها المتعلم عند اإلجابة، مع مراعاة       
 استخدام أسلوب لغوي مالئم لمستوى المتعلم.  
  ًتحديد طريقة اإلجابة تحديدًا دقيقا.  
 لتوضيح كيفية الحل محلوال ات مثاالتضمين التعليم.  
 تحديد زمن اإلجابة . 

  :تحليل أسئلة االختبار - ٨
من حيث تحديد معامل  ،في هذه المرحلة يحاول المعلم الحصول على تغذية راجعة عن االختبار       

  :السهولة والصعوبة ألسئلته، وتحديد درجة تمايزها بين المتعلمين، وذلك من خالل تحديد اآلتي
 عدد المتعلمين.  
 عدد األسئلة.  
 عدد البدائل.  
 عدد اإلجابات الصحيحة ونسبتها.  

  عدد اإلجابات الصحيحة                              
  ١٠٠×ــــــــــــــــ = معامل صعوبة االختبار

  عدد إجابات المتعلمين                             
   

    :أنواع األسئلة، وصياغتها
لة دور مهم في تقويم نواتج تعلم الطالب، وتحديد مستوى تحقيقهم لمعايير األداء الجيد؛ لذلك لألسئ      

حتى ال  ير جودة أداء المعلم؛التي ينبغي أن تكون ضمن معاي ،تعد مهارة صياغة األسئلة أحد أهم المعايير
، أو عدم وضوح مستوى أداء الطالب إلى عوامل ال دخل له بها، كعدم وضوح تعليمات السؤال يعزى

وفيما يلي أنواع أسئلة االختبارات، . المطلوب منه، أو عدم مراعاة الشروط األخرى للصياغة الجيدة للسؤال
 .ومعايير ومؤشرات جودة صياغتها

إجابته عن السؤال أو  ا النوع من المتعلم أن يعطييتطلب هذ: productionأسئلة إنتاج االستجابة** 
  :ومن أنواع هذه األسئلة إلى المشكلة التي تطرح عليه،

  .أسئلة اإلكمال .١
 .معرفة المصطلحات .٢

 .معرفة الصور والرسوم .٣

 . أسئلة المقال .٤

أو  ،تقدم للمتعلم عدة إجابات للسؤال ،في هذا النوع من األسئلة: selectionأسئلة اختيار االستجابة** 
وتسمى هذه . أفضل هذه اإلجابات حلول للمشكلة، وعليه أن يتخير اإلجابة أو الحل الصحيح من بينها، أو

يح، أي ال يختلف تصحيحها من فرد الى ألنها تتسم بموضوعية التصح ؛األسئلة باألسئلة الموضوعية
  :ومن أنواع هذه األسئلة. آخر

  .االختيار من متعدد -١
 .الصواب أو الخطأ -٢
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 .المزاوجة -٣

 .إعادة الترتيب -٤

 .أسئلة اإلكمال المقيد -٥

  :أسئلة إنتاج االستجابة - ١
أو  ،أو األعداد ،يعطى للطالب في هذه األسئلة عبارة حذفت فيها بعض الكلمات: سئلة اإلكمالأ  . أ

  .الرموز، ويطلب منه استكمال الناقص
  :معيار جودة صياغة أسئلة اإلكمال

  . الذي يكمل العبارة المعطاة ،أن تقيس مهارة الطالب في وضع الكلمة المناسبة في الفراغ    
  :أسئلة اإلكمالمؤشرات جودة صياغة 

 وضع الفراغ قرب نهاية العبارة. 

 تحذف الكلمة المهمة من العبارة. 

 عدم نقل العبارة بنصها من الكتاب. 

 وجود فراغ أو اثنين على األكثر فقط في العبارة. 

 عدد الفراغات في العبارات تساوي. 

 إجابة واحدة فقط للفراغ وجود . 

ويطلب منه إعطاء المعنى  ،هذه األسئلة مجموعة جمل يعطى للطالب في: المصطلحات أسئلة تعرف. ب
  .الذي يدل على هذه الجمل ،أو المصطلح

  :المصطلحات تعرفمعيار جودة صياغة أسئلة 
  .المصطلح بدقة أن تقيس مهارة الطالب في تعرف

  :المصطلحات ة صياغة أسئلة تعرفمؤشرات جود
 ارتباطه بالمحتوى الدراسي. 

 هدفا تعليميا محددا قياسة. 

 وضوح العبارة. 

 م العبارة نصا من الكتاباستخدا. 

في هذه األسئلة، يطلب من المتعلم رسم بعض األشكال، أو تكملة : أسئلة الصور والرسوم والجداول  . ج
تعتمد اإلجابة فيها على الرسوم أو  ،أسئلة أو أن يجيب عن عالقة متغيرين، ، أو تعرفأجزاء الرسم

  . الجداول
  :ة الصور والرسوم والجداولمعيار جودة صياغة أسئل

  .أو الجداول ،أو الرسوم ،باستخدام الصور ،أن تقيس مهارة الطالب في اإلجابة      
  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة الصور والرسوم والجداول

 وضوح التعليمات. 
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  فر الصور الصحيحةاتو. 

 ارتباط السؤال بالمحتوى. 

 هدفا تعليميا محددا قياسة. 

 دولوضوح الرسم أو الج  . 

وتشتمل على  ،أو عدة فقرات ،في هذه األسئلة، ُيطلب من المتعلم أن ينتج عدة جمل: أسئلة المقال  . د
  . قارن -علل  –ن بيِّ  –وضح  –ناقش  –انقد  –اشرح : ، مثلأسئلة تبدأ بكلمات

تشتمل على عبارة أو أكثر، وقد تتطلب إجابة طويلة تصل إلى  ،وقد تتطلب األسئلة إجابة قصيرة
  .ة فقراتعد

   :معيار جودة صياغة أسئلة المقال
واألفكار، وتقديمها في صورة منظمة  ،والمعارف ،أن تقيس مهارة الطالب في التعبير عن المعلومات     

  .ومنطقية صحيحة
  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة المقال

 ذهان بحيث تكون المشكلة التي يطرحها واحدة في أ ،ومحددا ،يجب أن يكون السؤال واضحا
 .المتعلمين

 إلخ كلما أمكن ذلك...اذكر،  -متى  –من : ، مثلتجنب استخدام كلمات مرتبطة بالتذكر. 
 لماذا : ات العليا من األهداف مثلمن شأنها أن تقيس المستوي ،ُيفضل استخدام عبارات– 

 .وذلك وفًقا لنواتج التعلم لخ؛إ...انقد، -فسر  –اربط  –قارن  –اشرح 
 قواعد القياس المتدرج إعالم المتعلم بrubricsأي المستويات المختلفة لنوعية اإلجابات ،. 

 

  : selectionأسئلة اختيار االستجابة  -٢
ُتعد أسئلة االختيار من متعدد أكثر األسئلة :  multiple questionsأسئلة االختيار من متعدد. أ

ويتكون السؤال من مشكلة قد تصاغ في  ،الموضوعية شيوعا، وتقيس بكفاءة معايير ومؤشرات نواتج التعلم
وقائمة من الحلول  ،stemتسمى الجذر أو المتن أو األصل  ،أو عبارة ناقصة ،صورة سؤال مباشر

ويطلب من المتعلم قراءة متن السؤال وقائمة البدائل، وانتقاء البديل .  alternativesالمقترحة تسمى البدائل
، بينما تسمى البدائل answerكل سؤال يسمى اإلجابة والبديل الصحيح في  ،الصحيح أو األفضل
   .، أي تشتيت هؤالء الذين في شك من اإلجابة الصحيحةdistractersاالختيارية المشتتات 

  :معيار جودة صياغة أسئلة االختيار من متعدد
  .لأن تقيس األسئلة مهارة الطالب في اختيار اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المقترحة للسؤا

  :مؤشرات جودة متن السؤال
  :جذر سؤال االختيار من متعدد/ينبغي توافر المؤشرات اآلتية في متن   

  ُغويًّاتكون صياغة متن السؤال واضحة، ودقيقة، وقصيرة، وصحيحة ل.  
 أو اإليحاء باإلجابة الصحيحة في متن السؤال ،تجنب التلميح. 

 كلما أمكن ذلك ،تجنب صيغة النفي. 
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 التي تتكرر في جميع البدائل المقترحة ،لسؤال جميع الكلماتيتضمن متن ا. 

 إذا كان الهدف من السؤال تعريف هذا المفهوم ؛يتضمن متن السؤال المفهوم أو المصطلح. 

 إمكانية اإلجابة عن السؤال دون النظر للبدائل. 

  :مؤشرات جودة بدائل السؤال
 تكون هناك إجابة واحدة فقط صحيحة أو مفضلة. 

 وترتبط بمجال السؤال ،البدائل في محتواها تتجانس. 

 أو الفهم الخاطئ ،تعتمد البدائل على األخطاء الناتجة من نقص المعلومات. 

 تكون المصطلحات والكلمات المستخدمة في البدائل معروفة لدى المتعلمين. 

 تجنب االرتباطات اللفظية بين متن السؤال واإلجابة الصحيحة. 

  كل ما سبق خطأ" ، أو "كل ما سبق صحيح/جميع "تجنب استخدام عبارات". 

 وبشكل عشوائى ،توزيع اإلجابة الصحيحة على المواقع المختلفة للبدائل توزيعا متساويا. 

  طبقا للمرحلة العمرية ،بدائل) ٥(إلى ) ٤(يتراوح عدد البدائل ما بين. 

 دائل نفس عدد يجب أال تكون اإلجابة الصحيحة أطول من المشتتات، أي تتضمن جميع الب
 .الكلمات تقريبا

تتكون أسئلة الصواب أو الخطأ من مجموعة من العبارات، :  true-falseأسئلة الصواب أو الخطأ. ب
إذا كانت العبارة صحيحة،  ،)(ويطلب من المتعلم فيها أن يقرأ كل عبارة جيدا، ويضع أمامها عالمة 

مساحة كبيرة من المحتوى،  لك األسئلة بأنها تغطي، وتتميز تإذا كانت العبارة غير صحيحة) ×(وعالمة 
وحتى يتمكن المعلم من صياغة  ة التصحيح، ولكنها عالية التخمين؛وسهلة اإلعداد والصياغة، وموضوعي

  :أسئلة الصواب والخطأ بشكل جيد، ينبغي مراعاة المعيار اآلتي ومؤشراته
  :معيار جودة صياغة أسئلة الصواب أو الخطأ

  .س األسئلة مهارة الطالب في التمييز بين الصواب والخطأأن تقي      
  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة الصواب والخطأ

  تجنب التعميمات؛ فاألسئلة التي تتضمن تعميمات تقترن بفكرة صائبة أو خاطئة، فكلمات
توجد عادة في اإلجابات الخطأ أكثر من وجودها مع " دائما - أبدا – فقط – كل: "مثل

تظهر " غالبا -  بعض – معظم – كقاعدة عامة - عادة:"الصواب، أما كلمات مثل  اإلجابات
 .غالبا مع اإلجابات الصواب

 أو نفى النفي ،تجنب صيغة النفي. 

 والخطأ في االختبار ،الصحيحة :عدد اإلجابات تساوي. 

 واألسئلة الخطأ في الطول ،الصحيحة :األسئلة ساويت. 

  فقطتضمن عبارات السؤال فكرة واحدة. 

 تجنب النسخ من الكتاب المدرسي بنفس ألفاظه. 
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 عدم وجود نمط محدد لعرض األسئلة الصواب أو الخطأ. 

 أو  ،جدل حول صوابها ا، وال تحتمل أيأو خطأ تمامً  ،تكون العبارة إما صحيحة تماما
 .خطئها

كل منهما على  ، تحتويتتكون أسئلة المزاوجة من قائمتين متوازيتين:  matchingأسئلة المزاوجة. ج
وتسمى العناصر التي تتألف منها  ،أو األشكال ،أو الصور ،أو الكلمات ،أو الرموز ،مجموعة من العبارات

االستجابات "، وتسمى العناصر التي يختار منها المتعلم " premisesالمقدمات "القائمة األولى 
responses "، رتبطة في زمن قصير نسبًياوتقيس أسئلة المزاوجة قدًرا كبيًرا من الحقائق الم.  

  :معيار جودة صياغة أسئلة المزاوجة
تتضمن القائمة األولى  ،أن تقيس األسئلة مهارة المتعلم في الترابط بين المعلومات الموجودة في قائمتين    

  .أسئلة، وتتضمن الثانية إجاباتها
  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة المزاوجة

 حتى تكون االستجابات متجانسة ؛فس الموضوعتجانس المقدمات معا، أي تتضمن ن. 

 يتضمن السؤال مقدمات واستجابات قصيرة قدر اإلمكان. 

 بمقدار ثالثة عناصر على األقل ،زيادة عدد االستجابات عن عدد المقدمات. 

  إلخ، في حين تكتب االستجابات ... ،  ٣،  ٢،  ١تكتب المقدمات إلى اليمين وتأخذ أرقاما
 .إلخ...ة بحروف أ ، ب، ج، إلى اليسار ومرقم

 ترتب المقدمات واالستجابات ترتيبا منطقيا. 

 وضع قوسين إلى جانب كل رقم من أرقام المقدمات يكتب فيه رموز االستجابات. 

 كتابة السؤال كامًال في نفس الصفحة. 

 استخدام المصطلحات الكمية بدال من الكيفية. 

 ،أواألحداث ،أو المصطلحات ،ه األسئلة عدًدا من الكلماتيعطى المتعلم في هذ: أسئلة إعادة الترتيب. د
 . وفق نظام معين ،أو العمليات أوغيرها، ويطلب منه ترتيبها ،أو التواريخ

  :معيار جودة صياغة أسئلة إعادة الترتيب
  .أن تقيس األسئلة مهارة الطالب في ترتيب األحداث، أو المعلومات، أو األفكار وفق نظام محدد    
  :ت جودة صياغة أسئلة إعادة الترتيبمؤشرا
 السؤال هدفا واحدا قياس.  
 توزيع عناصر السؤال توزيعا عشوائيا. 

  اصرعن) ٩-٥(احتواء السؤال على حوالي. 

 وجود فواصل واضحة بين عناصر السؤال. 

تعتبر هذه األسئلة صورة من صور أسئلة اإلكمال، ولكن تعطى للمتعلم : أسئلة اإلكمال المقيد. هـ
  .يختار من بينها لتكملة الجملة بما ُيناسبها ،موعة من الكلماتمج
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  :معيار جودة صياغة أسئلة اإلكمال المقيد
  .ووضعها في مكانها المناسب ،أن تقيس األسئلة مهارة الطالب في اختيار الكلمة المناسبة     

 : مؤشرات جودة صياغة أسئلة اإلكمال المقيد

 فوق أو تحت العبارة ،ر منهاوضع الكلمات التي سيتم االختيا. 

 التي سيتم االختيار من بينها ،التوزيع العشوائي للكلمات. 

 عدد الكلمات المعطاة تزيد بمقدار ثالثة على األقل. 

 عدم وضع الجملة بنصها من الكتاب. 

  
  :االختبارات الشفهية

شتمل على أسئلة التي ت ،تشتمل االختبارات الشفهية على أنواع متعددة، من بينها االختبارات 
ليجيب عنها بطريقة شفهية، وتتضمن  سئلة على المتعلم؛قصيرة، ويطرح المعلم في هذه االختبارات األ

وفيما يلي معيار جودة طرح هذا النوع من األسئلة . جميع المستويات المعرفية السابق اإلشارة إليها
  :ومؤشراته

  :معيار توجيه األسئلة الشفهية للمتعلم
  .لة مهارة المتعلم في إلقاء اإلجابة شفهًياتقيس األسئ

  :مؤشرات جودة توجيه األسئلة الشفهية
 ر مناخ آمن عند توجيه السؤال للمتعلمتواف.  
 إذا لم يتضح للمتعلم ؛وضوح صياغة السؤال، وٕاعادة صياغته. 

 إعطاء وقت للتفكير قبل طلب اإلجابة. 

 كثيًرا عن موضوع السؤال إال إذا ابتعدت ،عدم مقاطعة المتعلم أثناء اإلجابة. 

 إذا رغب في ذلك ،السماح للمتعلم باالسترسال في اإلجابة. 

 إلخ...ذكر المفيد ا –كفى  –خطأ ( :عدم التعليق على اإلجابة بكلمات محبطة( 

 ؟ هل من أسباب ...........ماذا تقصد (تيسر عملية سبر أغوار اإلجابة  ،طرح مزيد من األسئلة
  ).أخرى؟
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  Observation Sheetملالحظةبطاقة ا) ٢(

وفق  -حيث يمكن من خالل استخدامها  ن أساليب التقويم وجمع البيانات؛المالحظة م ُتعدّ 
يصعب الحصول  ، التيالحصول على مجموعة من المعلومات والبيانات -الضوابط المحددة لها 

، أو رئية الدقيقة للسلوكالمشاهدة والمتابعة الم ليها من خالل استخدام أسلوب آخر، والمالحظة هيع
 ،وفق نظام دقيق ومحدد ،، وتسجيل ما يراه المالِحظالظاهرة أثناء األداء الفعلي فى المواقف الطبيعية

    .ُيعبر عن السلوك أو الظاهرة فى صورة كمية 
  :أنواع المالحظة 

فيهم، وتتحدد نوعية  رونثِّ بهم، ويؤ  رونمعهم، ويتأث ويتفاعلون ،يوميًّا تالميذهم المعلمون ُيالحظ         
ويوجد نوعان . وتحديد السلوك المستهدف من المالحظة ،بناء على أسبقية اإلعداد والترتيب لها ؛المالحظ

  : يمن المالحظة يمكن توضيحهما فيما يل
وغير مخطط لها  ،هى عبارة عن مشاهدات غير منظمة ):غير المقصودة(المالحظة العفوية  )١(

ويتسم هذا النوع من المالحظة بعدم وضوح  ، ودون ترتيب مسبق،عفوية مسبقًا؛ فهى مشاهدات
ولكن ُيمكن . ، ويصعب تحويلها إلى مقدار كميهدف معين للمالِحظ؛ فهى مالحظات مشوشة

 ، التياتياالستفادة من هذا النوع فى الحصول على معلومات نوعية عن بعض الظواهر والسلوك
 وليها المالِحظ اهتمامًا مناسبًا،وأن ي ،ولكن تستحق التسجيل ،ظقد ال تكون فى بؤرة اهتمام المالحِ 

والجدير بالذكر أن هذا  ممارسة مثل تلك المالحظة العفوية،ويمكن لمعظم العاملين فى المؤسسة 
وهما ليسا كافيين للمالحظة  ،النوع من المالحظة ليس له أدوات سوى عين وحس المالحظ

 .الدقيقة

يختلف هذا النوع عن المالحظة غير المنظمة فى العديد من  ):لمقصودةا(المالحظة المنظمة  )٢(
، في ضوء هدف معين التى تتمثل فى المشاهدة المقصودة والمنظمة والمخطط لها مسبقاً  ،النقاط

حيث إنها تتم فى ضوء  المقصودة من أهم أنواع المالحظة؛ وُتعد المالحظة تم تحديده مسبقًا،
، خدمة فيها، وأساليب التقدير الكميحظة، والهدف منها، واألدوات المستتحديد دقيق لموضوع المال

وهذا النوع من المالحظة  حديد الدقيق لوقت ومكان المالحظة،ونظم تسجيلها، باإلضافة إلى الت
 .يجب مراعاتها بدقة عند استخدام هذا األسلوب ، التييعتمد على العديد من الضوابط والشروط

  :ةشروط المالحظة الجيد
 ).السلوك المراد مالحظته ( التحديد الدقيق للهدف من المالحظة  )١(

 .تحديد المكان الذى تتم فيه عملية المالحظة )٢(

 .باختالف القائمين بعملية المالحظة ،عدم اختالف نتائج المالحظة )٣(

 .والهدف منها ،ه من السلوكءات المالحظة مع ما هو متوقع أداؤ اتساق إجرا )٤(

ن بعملية يختلف فى فهمها وتفسيرها القائمو  حتى ال ؛المالحظةوضوح صياغة عناصر  )٥(
 .المالحظة
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  .وفق نظام معين ودقيق ،تسجيل نتائج المالحظة )٦(

  :خطوات تصميم وٕاعداد بطاقة المالحظة
أن تمر بها، ومن  على مجموعة من الخطوات التى ينبغييعتمد تصميم وٕاعداد بطاقة المالحظة        

  :أهم هذه الخطوات 
لذلك ينبغى أن تكون  فى تحديد السلوك المراد مالحظته؛ ُيساعد :تحديد الهدف من البطاقة والمستهدفين 

 .واضحة ومحددة ) سلوكية(صياغة الهدف إجرائية 

يجب أن تكون هذه : تصف نواتج التعلم المحددة ،تحليل السلوك المراد مالحظته فى عبارات  ) أ(
 .وغير مركبة ،العبارات بسيطة

يجب أن تكون هذه العبارات  :وتقيس السلوك المراد مالحظته ،التى تصف ة العباراتصياغ ) ج(
  .مرتبة ترتيبًا منطقًيا في بطاقة المالحظة

حقَّق مضمون (ومثال ذلك؛: أو التقدير المناسب لبنود البطاقة ،اختيار وتحديد المقياس المتدرج)د(
 ٣،٢،١وُيقابل هذا التدريج الدرجات ). العبارة ما، لم ُيحقِّق مضمون العبارة بدرجة عالية، إلى حدّ 

  .على الترتيب
أن تكون تعليمات استخدام البطاقة  من الضروري :صياغة تعليمات استخدام البطاقة للُمستخدم) هـ(

  .وغير قابلة لتفسيرات أو تأويالت متعددة من ِقبل الُمستخدم ،واضحة ومحددة
ن عنوان البطاقة، والهدف منها، وتعليمات االستخدام، تتضم: يوضع البطاقة فى شكلها المبدئ) و(

  .وسلم التقدير المتدرج لبنود وعبارات البطاقة
 ؛يتم ذلك من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين: التحقُّق من صدق محتوى البطاقة) ز(

البطاقة  وُيمكن أن يستعين المعلم الذى يقوم بإعداد لرأى فى عباراتها وجميع مكوناتها،إلبداء ا
  .أو الموجه ،أو المدرس األول ،بمجموعة من زمالئه المعلمين فى نفس التخصص

 ،يتم ذلك بعد االستفادة من آراء المحكمين فى البطاقة: وضع البطاقة فى صورتها النهائية )ح(
  . حكمون، وصياغتها فى شكلها النهائيوتعديل ما يتفق عليه الم

الذى أعد البطاقة هو يكون أن  ليس من الضروري: البطاقةتدريب المالحظين على استخدام ) ط(
وتسجيل  ،البطاقة على كيفية المالحظة يستخدمها، ولكن يجب تدريب مستخدميالذى سوف 

  .التقديرات 
يتم جمع درجات تقييم العناصر  :حساب درجة المستجيب للبطاقة، وتحليل وتفسير النتائج) ى(

واستخالص  ،والتفسير ،جب أن تخضع هذه الدرجات للتحليلاإليجابية والمرجوة من السلوك، وي
  .   النتائج
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  :مثال لبطاقة مالحظة لنواتج التعلم المهارية
  

 ،فيما يلى مثال لبطاقة مالحظة، يمكن أن يستخدمها المعلم لمالحظة أداء المتعلم فى معمل العلوم
  :تىوتأخذ البطاقة الشكل اآل. لماءعندما ُيعين حجم كمية من ا

 

  :بطاقة مالحظة لتقييم مهارة المتعلم فى قياس حجم كمية من الماء
ى قياس حجم كمية من الماء، داخل المعمل ف ،تهدف البطاقة لتقييم مهارة المتعلم أثناء حصة العلوم

علم أثناء أدائه لقياس أن ُيقدِّرها القائم بالمالحظة لدى المت ، التي ينبغيعلى عدد من العبارات وتحتوي
  .وذلك بتحديد التقدير المناسب أمام كل عبارة الماء،حجم 

         :المطلوب من المالحظ
  :المالحظ عليك أن  عزيزي 

 .أثناء قياس حجم الماء والتعامل مع األدوات  ،ُتالحظ أداء المتعلم داخل معمل العلوم )١(

 :يتدرج التالوفقًا لسلم التقدير الم ؛تحديد التقدير المناسب ألداء التلميذ أمام كل عبارة )٢(

درجة تحقُّق مضمون 
  لم تتحقق  ما إلى حدّ   بدرجة كافية  العبارة

    صفر  ١  ٢  التقدير
  

  العبارة  م
  مالحظات  التقدير

  صفر  ١  ٢
          يختار المخبار المدرج المالئم لكمية الماء  ١
          يضع كمية الماء بحرص فى المخبار   ٢
          يضع المخبار على سطح مستوٍ   ٣
          خدم ورقة بيضاء كخلفية للمخبار يست  ٤
          يضع مستوى نظره فى مستوى سطح الماء  ٥
          د القراءة عند سطح تقعر الماءُيحدّ   ٦
          ن نتيجة القراءة فى المكان المخصص لهاُيدوّ   ٧

  :يتضح من البطاقة السابقة ما يلي
 م التقدير المتدرج، وجود عنوان للبطاقة، والهدف منها، وتعليمات استخدامها، وسل

 .والعبارات، وخانات التقدير أمام كل عبارة 

 وُيحدده من  ،طبقًا لما ُيالحظه ،يضع القائم بالمالحظة عالمة على مستوى أداء المتعلم
 .تقدير 

 ُتجمع الدرجات المقابلة لكل عنصر تمت مالحظته. 
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  :  ميزات المالحظة
 .والتفصيل  ،الدقةو  ،والشمولية ،تتميز بالعمق ،تُقدم معلومات )١(

 .ُتستخدم مع عدد من األفراد أقل بالمقارنة بالوسائل واألدوات األخرى )٢(

 .تسمح بمعرفة وتسجيل النشاط وقت حدوثه مباشرة )٣(

   :عيوب المالحظة
تختلف   ،وٕاظهار ردود أفعال ،ن بتغيير سلوكهماألفراد عند شعورهم بأنهم مالَحظو قيام بعض  )١(

 .عن الواقع

 .الطقس ، والعوامل الشخصية، وغيرها: تؤثر فى المالحظة ، مثل التيوجود بعض العوائق  )٢(

 .الذى تقع فيه األحداث ،محدودية المالحظة بالوقت والمكان )٣(

 .يصعب تقويمها بهذا األسلوب ، التيصعوبة مالحظة بعض الحاالت )٤(

 
  :Interviewاملقابلة ) ٣(
  : ماهية المقابلة 

وهو الحصول على  ،بغرض محدد ؛قابلة وفرد آخر مستجيبهي محادثة تفاعلية بين القائم بالم   
  .معلومات معينة من المستجيب

  
  :الهدف من إجراء المقابلة 

  .على نحو جيد بطريقة جيدة  ،تجميع بيانات معينة لهدف معين     
  

  : شروط إجراء المقابالت 
 ؛بغرض تجميع البيانات منها ،قبل إجراء أية مقابلة؛ يجب تحديد الفئة المستهدفة :تحديد المستجيب  -

  .حتى ال يتم تضييع الوقت هباءً 
حتى تحقق جميع األهداف المرجوة منها،  ؛يجب اإلعداد الجيد للمقابلة، والتمهيد لها :اإلعداد الجيد  -

  .حتى ال تعطي معلومات غير سليمة ؛هارائوكذلك تحديد الوقت المناسب إلج
ونوعيتها، والمجال،  ،التي ينبغي طرحها أثناء المقابلة ،ئلةيجب تحديد عدد األس :تحديد األسئلة  -

  .والموضوعات التي يمكن أن تدور حولها، أو تمسها بشكل أو بآخر
  :أنواع المقابالت 

  :توجد أنواع عديدة للمقابالت، وهي كاآلتي     
  :المقابلة الفردية ) ١(
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٣١  

دف الحصـول علـى معلومـات محـددة فـي موضـوع ُتجرى هذه المقابلة مع فرد واحد على انفراد ؛ وذلـك بهـ   
تفيد في أكثـر مـن موضـوع، ولكـن دون التسـبب  ،المقابلة، ويمكن التوصل من ذلك إلى مزيد من المعلومات

  .له في أي إحراج، ويجري هذه المقابلة فرد واحد
  :المقابلة الجماعية )  ٢(

علــى معلومــات محــددة فــي موضــوع  تقريبــًا؛ وذلــك بهــدف الحصــول )٢٠-٢(عــدة أفــراد مــن ُتجــرى مــع    
وذلــك بهــدف  أن يجــري المقابلــة أكثــر مــن شخصــين؛بــ يزيــد العــدد عــن ثالثــة أفــراد ُيوصــى المقابلــة، وعنــدما

  .مالحظة المستجيبين أثناء االستجابة على أسئلة المقابلة

  :دة المقابلة المقيَّ ) ٣(
ددة، وعلى المستجيب أن يختار اإلجابة التي تتضمن أسئلة يطرحها القائم بالمقابلة لكل منها إجابات مح   

، ولـــو فـــي المؤسســـة و يختـــار الســـلوك المتحقـــق منـــهض، أتعبـــر عـــن رأيـــه أو ســـلوكه فـــي الموضـــوع المعـــرو 
وسـهولة تحليلهـا  ،ويتميـز هـذا النـوع مـن المقابلـة بسـهولة تصـنيف البيانـات والنتـائج اختلف مـع وجهـة نظـره،

  .واستخراج مدلوالتها
  :المفتوحة المقابلة ) ٤(

ليســت لهــا إجابــات محــددة، وعلــى المســتجيب أن يختــار إجابــة  ،يطــرح القــائم بالمقابلــة أســئلة مفتوحــة      
، ويعـرض أو سلوكه في الموضوع المعروض، أو يختار السلوك المتحقق منها في المؤسسـة ،ر عن رأيهتعبِّ 

مـن البيانـات تغطـي الموضـوع المطـروح  ويتميز هذا النوع من المقابلة بالحصول على كم كبيـر وجهة نظره،
، ومـع ذلـك فـإن ، ولكنهـا تعـرض أمامـهمن الممكن أن يكون القائم بالمقابلـة ال يقصـدها ،وموضوعات أخرى

  .والنتائج وكيفية تحليلها  ،تتعلق  بتصنيف االستجابات ،هناك صعوبات تواجه القائم بالمقابلة
  :المفتوحة / المقابلة المقيدة ) ٥(

القـائم بالمقابلــة  إجابـات محـددة، وكــذلك تتضـمن توجيــهأسـئلة يطرحهــا القـائم بالمقابلــة لكـل منهــا  تتضـمن   
تعبـر عـن رأيـه أو سـلوكه فـي  ،أسئلة مفتوحـة ليسـت لهـا إجابـات محـددة، وعلـى المسـتجيب أن يختـار إجابـة

   .الموضوع المعروض ، وهي بهذا تجمع بين النوعين السابقين
   :الهاتفالمقابلة عن طريق ) ٦(

 ،االتصـال دون سـابق إنـذار قـد يـتمو  ،المقابالت الشخصية عبر الهاتف هـى مقـابالت شخصـية انتقائيـة    
وهذه المقابالت ال تفضل إذا كان مطلوًبا الوصول إلى  ،مقابلة عبر الهاتف أو قد تتحول مكالمة هاتفية إلى

  .لةحقيقة معينة؛ فقد نحصل على معلومات مضلِّ 
  

  : عند إجراء المقابالت  مةرشادات مهِّ إ
  .تحديد مكان إجراء المقابلة  - 
  .تحديد توقيت المقابلة وٕاخبار المستجيبين قبلها  -
  .الترتيب المسبق للمقابلة  -
  .ومقنعًا لهم  ،جري معهم المقابلةلقائم بالمقابلة متناسبًا مع من تالبد أن يكون المظهر العام ل -
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٣٢  

  .إلزالة الرهبة من نفوس المستجيبين  ؛المقابلةخلق جو من األلفة في بداية  -
  .عدم اإليحاء باإلجابات عند طرح السؤال  -
  .عدم التحيز عند طرح األسئلة باإليجاب أو بالسلب  -
  .تجنب األسئلة المثيرة للحرج  -
  .هداف المقابلة تعريف المستجيبين بأ -
  .عدم الدخول في جدل ونزاع مع أحد المستجيبين ألي سبب  -
  .تحديد األسئلة والفئة المستهدفة لتيسير األمر  -
  .على أال يستغرق ذلك وقتًا كبيرا  ،البدء بأسئلة عامة مشوقة -
  .عند إجراء مقابلة رسمية  ،عدم التحدث في الطرقات أو في األماكن العامة -
  . عدم استعراض الخبرات الخاصة للقائم بالمقابلة على المستجيبين -
   

  :ابلة ميزات المق
  :ميزات، وهي كاآلتي  - سواء فردية أو جماعية، مقيدة أو مفتوحة - للمقابلة الشخصية   
  .تتيح الفرصة للتحدث مع فئات متنوعة داخل المجتمع المدرسي  -
 .من وجهة نظر حول الموضوع الواحد كثر إلى أإمكانية الوصول إلى الحقيقة من خالل االستماع  -

اصة عند وبخ ،ةين يخشون من االستجابة تحريريا؛ فهم يتكلمون بصراحة مطلقالذ ،تالئم األفراد -
 .لقائم بالمقابلة شعورهم باالرتياح ل

 .وأسبابها  القيم السائدة في المجتمع المدرسي،تساعد في الكشف عن أهم  -
  

  :عيوب المقابلة  
 .التأثر بذاتية من يجري المقابلة والمستجيب   -

 .إذا شعر بعدم األمان  ،ب إلجابات صحيحةعدم تقديم المستجي -

 .؛ والتي ترى أن كل شيء على ما يرام الشخصيات غير المتعاونةالتخوف أحيانًا من  -

  .تتطلب وقتًا وجهدا كبيرًا لمقابلة أغلبية األفراد  -
  

  :                 خطوات إعداد وتنفيذ المقابلة 
  .تحديد الهدف من المقابلة بكل دقة) ١(   

  .تحديد مكان المقابلة) ٢(   
  . به الموضوع المتعلقتحديد أسئلة المقابلة و ) ٣(   
  .مع توقع أكثر من استجابة ،وكيف يمكن تحليلها ،ستجابات تحديدا دقيقاً تحديد مردود اال) ٤(   
  .من األلفة في بداية المقابلة مع المستجيب مناخخلق ) ٥(   
  للبعد عن  ؛وعدم االنسياق وراء األساليب المختلفة ،لةالتركيز على موضوع المقاب) ٦(   

  .موضوع المقابلة        
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٣٣  

  .بعيد عن التوتر، وعدم جعلها أسئلة تحقيقية  سئلة في جو هادئعرض األ) ٧(   
  .عدم االنسياق وراء استفزاز بعض الشخصيات المختلفة ) ٨(   
  .ليها مرة أخرى جذب أي فرد يحاول الخروج عن موضوع المقابلة إ) ٩(   
  .وتلخيص ما دار فيها  ،التمهيد إلنهاء المقابلة) ١٠(   
  .االحترام المتبادل  ، في جو يسوده االحترام مع تأكيدإنهاء المقابلة) ١١(   
  

  :مثال لبطاقة مقابلة لمجال الموارد البشرية والمادية
  

  يةالقيادة المدرس - المعلمين  -مجموعة أسئلة مقترحة مع العاملين 
  البشرية، والتعليمية والمادية المتاحة؟  :هل اطلعت على قائمة احتياجات المؤسسة من الموارد

  هل اطلعت على خطة تدريب المعلمين واإلداريين والفنيين واإلخصائيين لهذا العام؟ وما تعليقك؟
يين؟ هـل كانـت بـرامج هل قامت وحدة التدريب والجودة بتنفيذ برامج تدريب المعلمين والعاملين واإلخصائ

  فعالة من وجهة نظرك؟
  هل تعمل القيادة على استغالل الموارد البشرية المتاحة ؟

  ما المعامل المتاحة لألنشطة التربوية؟
  ما األجهزة والمعدات المتاحة لألنشطة التربوية؟

  وفقا للخطة الدراسية؟ ،الطالبأعداد  مع ناسب سعة المعامل تتهل 
  يون األدوات والمواد الالزمة لتشغيل المعامل والمعدات واألجهزة؟فر الفناهل يتو 

  ؟محتويات المكتبة سنويا جديد وتطويريتم تهل 
  ؟يشرف على المكتبة كادر متخصصهل 
  ؟التعليم والتعلم أساليبالمكتبة كأحد  متعلمونيستخدم الهل 

  هل يستخدم المتعلمون المكتبة بعد أوقات الدراسة؟
  واإلدارة والمتابعة التربوية؟لمؤسسة برمجيات للتخطيط با هل يوجد
  كوادر  مدربة على استخدام الحاسب؟بالمؤسسة  هل توجد

  ؟المتعلمينتتناسب المرافق الصحية مع أعداد هل 
  تتناسب مع المواصفات التربوية؟ ،هل يوجد بالمؤسسة فصول

 ؟تتناسب مع المواصفات التربوية ،وجد بالمؤسسة مكتبةهل ت

  تتناسب مع المواصفات التربوية؟ ،هل يوجد بالمؤسسة معامل
  هل توجد خطة لتحقيق األمن والسالمة بالمؤسسة؟

  هل توجد آلية لمتابعة وسائل األمن والسالمة بالمؤسسة؟
  وجد قاعدة بيانات لالتصال بأولياء األمور فى حالة الطوارئ؟هل ت

  ؟للمبنى األمثلالستخدام ة لدمتجد أفكارنظام للتحفيز لتقديم هل يوجد 
  االجتماعية؟لممارسة األنشطة  المخصصة  ماكنما درجة كفاية ومناسبة األ
  ؟الثقافيةلممارسة األنشطة  المخصصة  ماكنما درجة كفاية ومناسبة األ
 الفنية؟لممارسة األنشطة  المخصصة  ماكنما درجة كفاية ومناسبة األ

 العلمية؟لممارسة األنشطة  المخصصة  ماكنما درجة كفاية ومناسبة األ
 الرياضية؟لممارسة األنشطة  المخصصة  ماكنما درجة كفاية ومناسبة األ
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٣٤  

 

  Questionnaire:االستبانة ) ٤(
لمعرفـــة آراء ومعتقـــدات واتجاهـــات اآلخـــرين نحـــو  ؛تعـــد بشـــكل جيـــد :قائمـــة مـــن األســـئلة" ةالســـتبانا         

لتعــريض المســتجيبين لمثيــرات واحــدة ومختــارة ومرتبــة  ؛يســرةعمليــة المُ مــن الوســائل ال ي، وهــ"موضــوع معــين
  .أو رفضها ،للتحقق من صدق فرضية معينة ؛بقصد جمع البيانات الالزمة ؛بعناية

  :أهداف االستبانة
تتعلــق بوجهــة  ،الحصــول علــى معلومــاتمنهــا عنــدما يكــون الهــدف  - عــادة –ســتخدم االســتبانة تُ 

يه تجاه قضية معينة، أو ما يعتقد، أو يشـعر أنـه ينطبـق عليـه، فقـد يكـون الهـدف أو رأ ،نظر الفرد الخاصة
  :امنه
أو  ي،المسـتوى التعليمـ وأ ،أو الجنس ،تاريخ الميالد: مثل ‘تتعلق باألفراد ،الحصول على حقائق )١(

  .أو التخصص ،المؤهل وأ ،أو المستوى الدراسي ،أو الوظيفة ،االجتماعية :أو الحالة ،الديانة
ـــى معلومـــاتالح  )٢( ـــة ،صـــول عل ـــرد نحـــو مســـائل اجتماعي ـــق بمشـــاعر واتجاهـــات الف أو نحـــو  ،تتعل

 .جماعات معينة من األفراد، كأن نسأل األفراد عن اتجاههم نحو القيم الثقافية المصاحبة للعولمة

الحصــول علــى معلومــات تتعلــق بمعــايير الســلوك المالئــم فــي المواقــف االجتماعيــة، كــأن نســأل   )٣(
 ؟إذا رأى رجًال مسًنا يعبر الشارعث الفرد عما يحد

تتعلـــــق بالرغبـــــات أو الميـــــول الشخصـــــية، كـــــأن نســـــأل الفـــــرد عـــــن  ،الحصـــــول علـــــى معلومـــــات  )٤(
 . موضوعات الكتب التي يحب قراءتها

معتقدات أو رأي الفرد تجاه موضـوعات ذات صـلة بـه، كـأن نسـأل المعلمـين عـن اتجـاههم  تعرف )٥(
 .النشطالتعلم : مثل ،نحو طريقة تدريس معينة

أسباب انتشـار حـاالت الغـش الجمـاعي  تعرف: لي لمشكلة أو ظاهرة معينة، مثلرصد الواقع الفع )٦(
  .  في مدارس منطقة معينة

  

  :ميزات االستبانة ما يلي
  .أدوات جمع البيانات األخرىمن وقت تطبيق  افي تطبيقهأقل أخذ وقًتا ت )١(
 .اسةسمح بجمع بيانات كثيرة ومتنوعة حول الظاهرة قيد الدر ت )٢(

باسـتخدام  ،علـى عينـة البحـث مباشـرة عـن طريـق الباحـث، أو بطريقـة غيـر مباشـرة ايمكن تطبيقهـ )٣(
 .البريد

 .والتعامل معها باألساليب اإلحصائية المتنوعة ،ايسهل تفريغ بياناته )٤(

 تي ُأعـدتـأو المشـكلة ال ،حـول الظـاهرة ،علـى نتـائج أوليـة ومؤشـرات عامـة ايسهل الحصـول منهـ )٥(
  . من أجلها

  

  :وب االستبانة ما يليعي
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٣٥  

  .عندما ال تكون عينة البحث من مكان واحد ،اصعوبة تطبيقه )١(
قد ال تتضمن بدائل االستجابة ألسـئلة االسـتبانة جميـع االحتمـاالت الممكنـة، فـال يجـد المسـتجيب  )٢(

  .إجابته الحقيقية
تتفـق  ،رةالتي تعني رغبة المسـتجيب فـي الظهـور بصـو  ،تتأثر االستجابات بالمرغوبية االجتماعية )٣(

أو  ،خاصــة إذا كــان موضــوع االســتبانة يتعلــق بســماته الشخصــية ،مــع األنمــاط المقبولــة اجتماعًيــا
 .أدائه لمهام معينة

 .  اإلعداده ياكاف اتطلب مهارة فائقة ووقتت )٤(
  

  :بعض االعتبارات التي يجب مراعاتها عند إعداد االستبانة
  .مصداقية اإلجابة فييؤثر  نة؛ فطول االستباامن حيث عدد عباراته ،ةكون مختصر ت )١(
 .لتجنب ملل المستجيب ؛صاغ بشكل جذابتُ  )٢(

 .تضمن تعليمات مختصرة وواضحةت )٣(

ن عبــارات حتــى ال يجــد المســتجيب صــعوبة فــي اإلجابــة عــ ؛ب عنــهيــجأُ ضــمن نموذًجــا لســؤال تت )٤(
 .االستبانة

تـي تسـتخدم بـدائل أو ال ،تجميـع العبـارات المرتبطـة ببعضـها :ترتيًبـا منطقًيـا، مثـل اترتب عباراتهـ )٥(
 .متشابهة، أو المرتبطة بمجال مشترك

والدقــة  ةبــدأ بالعبــارات األكثــر أهميــة فاألقــل فــاألدنى وهكــذا؛ فأغلــب المســتجيبين يبــدون الحماســت )٦(
 .العبارات ةخاصة مع االستبانة كثير  ،ثم ما يلبثوا أن يفقدوها ،والموضوعية في بداية اإلجابة

 .التي تحتمل التأويل ،وخالية من الكلمات الغامضة ،بلغة سهلة واضحة اصاغ عباراتهتُ  )٧(

 . تتضمن فكرة واحدة فقط ،بسيطة مختصرة هاتكون عبارات )٨(

 .االتي تجيب عنه ،المرحلة العمرية اناسب عباراتهتُ  )٩(

  .المستوى التعليمي للمستجيبين اناسب عباراتهتُ  )١٠(
 .تضمن عبارات ترتبط بأهداف الموضوع وأسئلته فقطت )١١(

 .ئل اإلجابة باالستبانة جميع االستجابات المحتملةتتضمن قائمة بدا )١٢(

 .تضمن عبارات تتطلب إجابات مطولة؛ فذلك يدفع األفراد لعدم االستجابةتال  )١٣(

 .ال ُتصاغ العبارات بطريقة توحي باستجابة معينة )١٤(

ممـــا يـــدفع المســـتجيب لتعمـــد اإلجابـــة  ؛كشـــف جوانـــب الشخصـــيةت ،ال ُتصـــاغ العبـــارات بطريقـــة )١٥(
 .اإلجابةأو رفض  ،الخطأ

 .ألنها غالًبا تفهم على النقيض ؛ال ُتصاغ العبارات بطريقة النفي )١٦(

وبالتـالي  ؛فهمهـا ئُيخطـ - فـي العـادة - ألن المسـتجيب ؛ُتصاغ العبارات بطريقـة نفـي النفـيال  )١٧(
 .ال ُيعبر اختياره عن رأيه الفعلي
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  ؟متى يكون محتوى االستبانة صادًقا
مـــا بالفعـــل يقـــيس  ااتفـــق الخبـــراء التربويـــون علـــى أن محتواهـــإذا  ،يكـــون محتـــوى االســـتبانة صـــادًقا

مؤكـدة لمـا االسـتبانة  بما يمارسـونه فـي الواقـع، وٕاذا جـاءت نتـائج اهدف إليه، وٕاذا أكد المستجيبون ارتباطهت
  .  والتأكد من صدق محتوى االستبانة ،سعى لقياسه، ويمكن االستعانة بإحصائي لمعالجة البياناتت

  ؟جابة على عبارات االستبانة باالتساق والثباتمتى تتسم االست
يوًمــا علــى نســبة  ١٥بعــد  ابإعــادة تطبيقهــ ،يمكــن التأكــد مــن اتســاق اســتجابات االســتبانة وثباتهــا

للتأكد مـن عـدم تغيـر اسـتجاباتهم علـى عبـارات االسـتبانة،  ؛)فرًدا تقريًبا ٣٠حوالي (محددة من المستجيبين 
  .  والتأكد من اتساق االستجابات وثباتها ،لجة البياناتويمكن االستعانة بإحصائي لمعا

 

  :خطوات بناء االستبانة
قبل البدء فـي إعـداد االسـتبانة، يجـب التأكـد مـن عـدم وجـود اسـتبانات متاحـة تفـي بـنفس الغـرض، 

وللعلـــم؛ فإنـــه مـــن  ،ولهـــذا يـــتم اللجـــوء إلـــى إعـــداد االســـتبانة ؛اح منهـــا ال يحقـــق األهـــداف المرجـــوةوأن المتـــ
ألفضل استخدام االستبانات الموجـودة مادامـت سـتحقق الهـدف المطلـوب؛ حيـث إن بنـاء االسـتبانة يتطلـب ا

  .  وقًتا وجهًدا
  :وتتضمن خطوات بناء االستبانة ما يلي

التــي تحــدد اإلجابــة عنهــا أهــداف  ،يجــب أن تســأل نفســك بعــض األســئلة :تحديــد أهــداف االســتبانة -١
أو تجـــاه  ؟قيـــاس رأي الفـــرد تجـــاه قضـــية مـــا هـــدفهـــل ال: ، مثـــلواســـتخدامات االســـتبانة

 أو تحديد األسباب الكامنة وراء مشكلة ما؟  ؟أو تقويم أداء معين ؟اآلخرين

حتـى  ؛تم ترجمـة أهـداف االسـتبانة إلـى إجـراءاتتـ: ترجمة األهداف إلى معايير ومؤشـرات وممارسـات -٢
 : ، ومثال ذلكايسهل كتابة عباراته

  . جدانية اإليجابيةتنمية الجوانب الو : المعيار
  . يحرص المتعلم على المشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية :المؤشر

  .يشارك المتعلم في جماعة الهالل األحمر: الممارسة
التــي تناولــت نفــس  ،طــالع علــى االســتباناتالتــي تعكــس الممارســات مــن خــالل اال ويمكــن كتابــة العبــارات

 . الموضوع

يـتم تحديـد أبعـاد المشـكلة  :وصـياغتها فـي عبـارات ،قيسها االسـتبانةتالتي  ،تحديد المجاالت واألبعاد -٣
 .وصياغتها في عبارات تحدد المظاهر السلوكية الدالة عليها

يــتم بنــاء عبــارات مفتوحــة تطبــق علــى أفــراد معنيــين  :شــتمل علــى عبــارات مفتوحــةت ،ةإعــداد اســتبان -٤
تم االسـتعانة بهـا فــي تـ ،واقــفأسـئلة ومحصـول علـى بهــدف ال ؛بالظـاهرة موضـوع الدراسـة
 . النهائي ابناء االستبانة في شكله
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عــرض و  ،اتالعلميــة والعمليــة فــي بنــاء االســتبان :يفضــل استشــارة ذوي الخبــرة :استشــارة ذوي الخبــرة -٥
  .عبارات االستبانة عليهم

لذي يسمح يتم تحديد نوع عبارات االستبانة؛ هل هي من النوع المفتوح ا :تحديد نوع عبارات االستبانة -٦
للفـرد بكتابــة مشـاعره أو رأيــه تجـاه مــا تقيسـه العبــارات؟، هـل هــي مـن النــوع المغلـق الــذي 

 بـنعم أو ال؟ اهل ُيجاب عنه ستجابة من بين البدائل المتاحة؟يتطلب من الفرد اختيار اال
 .بالموافقة أو عدم الموافقة؟ اهل ُيجاب عنه

م تجميــع وكتابــة عبــارات االســتبانة مــع مراعــاة ضــوابط يــت: كتابــة عبــارات االســتبانة ومراجعتهــا لغوًيــا -٧
 .الكتابة، وقواعد اللغة، وُحسن الصياغة، وكتابة البدائل الخاصة بكل سؤال

ــــارات االســــتبانة -٨ ــــى عــــرض عب ُيفضــــل عــــرض االســــتبانة علــــى فريــــق مــــن الخبــــراء  :المحكمــــين عل
فـي عبـارات  ائهـمر آالسـتطالع  ؛اتذة كليـات التربيـة أو التربويـونأسـ: مثـل ،والمتخصصين

ومــــــدى مالءمتهــــــا لمــــــا وضــــــعت لقياســــــه، ووضــــــوح صــــــياغتها، ومناســــــبتها  ،االســــــتبانة
 .  للمستجيبين

 ؤهمــا يجــب علــى الفــرد المســتجيب أدا تهــدف هــذه التعليمــات إلــى توضــيح :كتابــة تعليمــات االســتبانة  -٩
وتســـجيل  ،عنـــد إجابتـــه علـــى العبـــارات، علـــى أن تتضـــمن هـــذه التعليمـــات كيفيـــة اختيـــار

 .وتقديم مثال توضيحي لكيفية اإلجابة ،اإلجابة

يــتم فــي هــذه الخطــوة تجميــع عبــارات االســتبانة وكتابتهــا فــي شــكل  :ةإعــداد الصــورة األوليــة لالســتبان -١٠
تصـــــحيح كيفيـــــة تسلســـــلي ُمـــــرّقم، وطباعـــــة عـــــدد محـــــدود مـــــن أوراق االســـــتبانة، وٕاعـــــداد 

: ألولـى البيانـات العامـة مثـلاستجابات األفراد على العبارات، على أن تتضمن الصفحة ا
، ثـم بيانـات ا، وتعليمات اإلجابة عن عباراتهاعنوان االستبانة، واسم الشخص الذي أعده

النوع، والسن، والوظيفة، والمرحلـة التعليميـة، وغيرهـا مـن البيانـات ذات : المستجيب، مثل
نتهــي تأن الصــلة بالموضــوع، بينمــا تكــون الصــفحات األخــرى لعبــارات االســتبانة، ويمكــن 

 .أو مقترًحا ،صلة بالموضوع المن يريد أن يضيف شيًئا ذ ،االستبانة بسؤال مفتوح

يـتم تطبيـق هـذه الصـورة علـى عينـة صـغيرة مـن المجتمـع األصـلي : ةناتجربة الصـورة األوليـة لالسـتب -١١
والهـدف مـن  ،التي سوف يتم جمـع بيانـات منهـا مـن خـالل االسـتبانة ،أو الفئة ،للمؤسسة

ومــدى  ،تتعلــق بــرد فعــل المســتجيب علــى االســتبانة ،اء الحصــول علــى بيانــاتهــذا اإلجــر 
 .وضوح وسالمة اللغة والعبارات ومالءمتها للمستجيب

فـي ضـوء نتـائج إجابـة العينـة الصـغيرة السـابق ذكرهـا، وبنـاًء علـى  :ةإعداد الصورة النهائيـة لالسـتبان -١٢
إضـافة عبـارات أخـرى أشـار  مقترحاتهم، يتم تعديل صياغة العبارات أو حذف بعضـها أو

 .إليها المستجيبون

  
  :ستجابةاالعبارات وبدائل متضمنة ال نةوفيما يلي مثال توضيحي الستبا
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  عن ةاستبان
  معوقات اإلدارة لتطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية

  
  ........... الفاضلة األستاذة/ الفاضل األستاذ

  
ُتعبر عن الممارسات الفعلية التي تعكس معوقات  ،لعباراتا من مجموعة االستبانة ههذ تضمنت

 منــك والمطلــوب المدرســية، اإلدارة أعضــاء ُيبــديها التــي ،تطبيــق معــايير الجــودة فــي المؤسســات التعليميــة
  .عنها اإلجابة بدون عبارة تترك وال بالفعل، يتم حسبما هانع واإلجابة ،جيًدا عبارة كل قراءة

 وال نظــرك، وجهــة مــن الواقــع عــن بالفعــل تعبــر التــي ،الخانــة فــي ارةالعبــ أمــام) √( عالمــة ضــع
  .  الواحدة العبارة أمام عالمة من أكثر تضع

  .دائًما خانة في العبارة أمام) √( عالمة ضع دوًما، يحدث المحتوى كان إذا
  . غالًبا خانة في العبارة أمام) √( عالمة ضع كبيرة، بدرجة يحدث المحتوى كان إذا
  . أحياًنا خانة في العبارة أمام) √( عالمة ضع متوسطة، بدرجة يحدث المحتوى كان إذا
  . نادًرا خانة في العبارة أمام) √( عالمة ضع يحدث، لم المحتوى كان إذا

  :بيانات عامة
  :.......... اسم المستجيب -
  (  )     أنثى         (  )        ذكر            : النوع -
  (  )بكالوريوس       (  )دبلوم فني   : راسيالمؤهل الد -

  (  )     دكتوراه       (  )ماجستير                    
  (  )معلم أول        (  )     معلم          (  )معلم مساعد          :الوظيفة -

  (  )معلم خبير         (  )  ) أ(معلم أول              
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  نادًرا  أحياًنا غالًبادائًما العبـــــــــارات  م

ونشـــر  ،يوجــد اقتنـــاع لــدى إدارة المؤسســـة بتطبيــق معـــايير الجــودة  ١
      ثقافتها

      توجد رغبة فعلية لدى اإلدارة لتحسين األداء في المؤسسة  ٢

      تحقيق أهداف معايير الجودة بالمؤسسةإلى اإلدارة تسعى   ٣

      لتحقيق معايير الجودة ؛لمؤسسة التغييرُتشجع إدارة ا  ٤

دعًمـــــا لتنفيـــــذ خطـــــط المؤسســـــة  ؛تفـــــوض المســـــئوليات فـــــي اإلدارة  ٥
      المركزًيا

ســـاليب وٕاجـــراءات العمـــل الخاصـــة بتحقيـــق معـــايير اإلدارة أتُيســـر   ٦
      الجودة بالمؤسسة

      توظف الموارد المالية المتاحة لدعم برامج الجودة بالمؤسسة ٧

     تدعم العالقات اإلنسانية مع المعنيين بالمؤسسة ٨

     تهتم بالشكاوى والمقترحات حول مستوى األداء ٩

     تدعم عمليات التحسين بالمؤسسة١٠

 

  :فحص وحتليل الوثائق )٥(
تتعلـق بظـاهرة معينـة  ،للحصـول علـى حقـائق ومعلومـات ؛الطرق المهمـة ىحدإُيعد تحليل الوثائق 

  .امموضع االهتم
ســجالت محاضــر االجتماعــات، والمكاتبــات اإلداريــة، والملفــات المحفوظــة فــى : ومــن أمثلــة ذلــك

  .إدارات شئون العاملين، وتقارير الكفاية فى األداء، والتقارير االجتماعية والسلوكية، وغيرها
  : استخدام الوثائق دواعي

ص فــي ُمــدد زمنيــة تســاعد الوثــائق علــى دراســة الموضــوع موضــع الفحــ :التحليــل الطــولي -١
الكشف عن اتجاهات المتعلمين نحو المواد الدراسية، أو اتجاهات العاملين نحو : طويلة، مثل

 .الجودة

باســتخدام الوثــائق جمــع  يمكــن :الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات صــادقة ومتســقة -٢
 بيانات ومعلومات من نتاجات المتعلمين، ودرجات االختبارات، ومحتوى السجالت المدرسـية،

اعتمـــاًدا علـــى عينـــات كبيـــرة  ،ممـــا يعبـــر عـــن واقـــع الممارســـات داخـــل المؤسســـة ؛وغيـــر ذلـــك
 .الحجم

الوســيلة التــى تســاعدنا  علــى  ، هــيلوثــائقنعنــى بــذلك أن دراســة وتحليــل ا :التحديــد واإلقــرار-٣
فاألشــخاص والمؤسســات  ؛لحصــول علــى معلومــات ذات داللــة حــول الموضــوع محــل الدراســةا

ـــــو  ـــــر قـــــدرة  نيكون ـــــى صـــــياغة انطباعـــــاتهم واتجاهـــــاتهم الصـــــحيحة، وكـــــذلك أعمـــــالهم أكث عل
 .وممارستهم الفعلية داخل المؤسسة التعليمية
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٤٠  

  
  : عيوب فحص وتحليل الوثائق

وقـد تكـون  ،ز القـائم بالتـدويننـت مـن أجلهـا الوثـائق سـبًبا فـى تحّيـتكون األسباب التـى دوِّ  :زالتحيّ  )١(
تتضـمنها، وفـى نفـس الوقـت نجـد أن  ت والمعلومات التـيناحية المعطياالوثيقة مصدًرا ذا قيمة من 

 .الوثائق تميل إلى المبالغة فى سرد األحداث

 .أو تنقصها الدقة ،تتضمن الوثائق أحياًنا بيانات ومعلومات غير كاملة :نقص المعلومات )٢(

تفتقد بعض الوثائق إلـى شـكل عـام متفـق عليـه، وهـو مـا  :محدودية وجود أنماط من الوثائق )٣(
التــي تشــتمل عليهــا هــذه الوثــائق أمــًرا عســيًرا؛ إذ ربمــا نجــد  ،عمليــة المقارنــة بــين المعلومــات يجعــل

 .معلومات مهمة فى وثيقة ما، وال نجدها فى وثيقة أخرى

ر الوسـيلة المناسـبة لحفـظ الوثـائق؛ فقـد يـؤثر سـوء مـن المهـم اختيـا :اإلهمال فى حفظ الوثـائق )٤(
 .عملية دراستها وتحليلها في جودة الوثيقة؛ ومن ثم يؤثر الحفظ في

   :تحليل محتوى الوثائق
ُيعد تحليل المحتـوى وسـيلة فعالـة عنـد التطبيـق علـى عينـات كبيـرة الحجـم بطريقـة علميـة، وكوسـيلة 

 .يمكن تحليلها بواسطة الحاسوب يالت ،مكملة مع البيانات الكمية

 :ويمكن إجراء المهمتين التاليتين عند تحليل محتوى الوثائق

ـــائقاخ )١( ـــة الوث ـــار عين أو قائمـــة  ،تحديـــد إطـــار المعاينـــة ، هـــيأول خطـــوة فـــى هـــذا الصـــدد :تي
هــا وأقلّ  ،وُتعــد العينــة العشــوائية أكثــر الطــرق اســتخداًما. بالوحــدات التــي ســوف تؤخــذ منهــا العينــات

 . تعقيًدا

لــيس هنــاك وحــدة تحليــل واحــدة أليــة مجموعــة مــن الوثــائق أو الفئــات،  :تحديــد وحــدة التحليــل )٢(
 :وهى كالتالى

هــى أصــغر وحــدة تســجيل، والصــعوبة األساســية القائمــة عنــد اســتخدام الكلمــة  :الكلمــة الواحــدة - أ
. ممـا يجعـل اسـتخدام هـذه الطريقـة صـعًبا ؛وتفصيلية ،أن تكون الوثائق طويلة ، هيكوحدة للتحليل

 :ســــــجالت المتعلمــــــين، والمشــــــكالت: ولكـــــن يمكــــــن اســــــتخدامها فــــــى الســــــجالت المدرســـــية، مثــــــل
 .والنفسية، والحاالت الصحية، ومتابعة القراءة والكتابة، وغيرها ،االجتماعية

قــة، ولكــن يجــب أن يكــون أو الفكــرة المتضــمنة فــى الوثي ،يشــير الموضــوع إلــى الهــدف :الموضــوع -  ب
مجـــاالت االعتمـــاد، ورعايـــة المتعلمـــين، وصـــعوبات الـــتعلم، : للموضـــوع مثـــل  كـــافً  هنـــاك وضـــوحٌ 

 .وغيرها

فر فئـات مـن الشخصـيات، اوفًقـا لتـو  ؛تحليـلللوحـدة يتحـدد نطـاق اسـتخدام الشخصـية  :الشخصية -ج
  .المتعلمين، والمعلمين، وأولياء األمور، والقيادة المؤسسية، وغير ذلك: مثل
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٤١  

  :لقائمة فحص الوثائق وتحليها فى مجال توكيد الجودة والمساءلةوفيما يلي مثال توضيحي 

  

  الوثائق
  الحكم

  غيرجودةمو   نتائج الفحص
موجودة

        قوائم بأسماء المشاركين فى وضع خطة ضمان الجودة 
        سجالت بأسماء المشاركين فى تنفيذ خطة ضمان الجودة

لمشـــاركين فـــى دراســـة التقيـــيم قـــوائم بأعضـــاء مجلـــس األمنـــاء ا
  .الذاتي

      

ى وأســــماء محاضــــر الجتماعــــات مناقشــــة نتــــائج التقيــــيم الــــذات
وغيــر  ،وأوليــاء أمــور ،نوعــاملي ،نعلمــيالمشــاركين فيهــا مــن م

  .ذلك

      

        .خطة معلنة لتحسين المؤسسة
        قوائم بأولويات خطة التحسين

        قوائم باألدوار والمسئوليات فى خطة التحسين
        خطة زمنية محددة لتنفيذ خطة الجودة فى ضوء األولويات

        برامج للتدريب على نظم الجودة
        لدعم خطط التدريب ؛البشرية والمادية :ردسجالت توجيه الموا

محاضــر اجتماعــات دوريــة لفــرق متابعــة خطــط التــدريب علــى 
  نظام الجودة

      

 ء لخطـــط التـــدريب علـــى نظـــم الجـــودة فـــيقواعـــد بيانـــات لـــألدا
  السجالت

      

محاضــــر الجتماعــــات دوريــــة مــــع الوحــــدات المنــــاظرة لتبــــادل 
  الخبرات

      

فرة فـى اة باإلمكانات المادية المتو سجالت استعانة وحدة الجود
  الوحدات المماثلة فى تنفيذ الخطط
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٤٢  

  

  : أدوات التقييم الذاتى الىت أعدتها اهليئة : ثانياً 
ومكوناتهــا، وكيفيــة الهــدف منهــا، ومســتخدمها، : روعــي فــى إعــداد هــذه األدوات اشــتمال كــل أداة علــى    

واالســتفادة منهــا فــى التقيــيم الــذاتى، وهــي  ،التعليميــة اســتخدامها بحيــث تيســر علــى المؤسســة تقــدير درجاتهــا؛
  :كالتالي 

  :بطاقات التقييم )١(
  :والفاعلية التعليمية، من خالل األدوات اآلتية ،تهدف إلى التحقُّق من مؤشرات القدرة المؤسسية 

  :بطاقات القدرة المؤسسية ) أ(
  .مؤسسيةبطاقة تقييم ذاتي للقيادة المدرسية للقدرة ال )١(
  .بطاقة تقييم مجلس األمناء وأولياء األمور للقدرة المؤسسية) ٢(
  .بطاقة تقييم العاملين والمعلمين للقدرة المؤسسية )٣(
  .بطاقة تقييم وحدة التدريب والجودة بالمؤسسة )٤(
  .خصائي النفسي للقدرة المؤسسيةبطاقة تقييم اإل )٥(
  .للقدرة المؤسسية االجتماعي اإلخصائيبطاقة تقييم ) ٦(
  .التكنولوجيا للقدرة المؤسسية إخصائيبطاقة تقييم ) ٧(

  :بطاقات الفاعلية التعليمية )ب(
  .بطاقة تقييم ذاتي عن أداء المتعلم) ٨(
  .بطاقة تقييم المعلم ألداءات المتعلم) ٩(
  .األنشطة التربوية ألداءات المتعلم بطاقة تقييم إخصائي) ١٠(     
  .تقييم ذاتي لألداء التدريسي للمعلم بطاقة) ١١(
  .من وجهة نظر القيادة المؤسسية ،بطاقة تقييم األداء التدريسي للمعلم) ١٢(
  .وتفعيل المنهج ،المدرس األول لألداء التدريسي للمعلم/ بطاقة تقييم الموجه) ١٣(
  .بطاقة تقييم المتعلم ألداء المعلم) ١٤(
  .داخل المؤسسة التعليميةبطاقة تقييم تفعيل المنهج ) ١٥(
  .خصائي االجتماعيبطاقة التقييم الذاتي ألداء اإل )١٦(
  .خصائي النفسيبطاقة التقييم الذاتي ألداء اإل )١٧(

  
يمكن أن تستخدم المؤسسة التعليمية هذه القوائم في مراجعة بعض األنشطة  :قوائم التحقُّق) ٢( 

 :يق جودة أدائها، وهي كالتالي التي تقوم بها في تحق ،والمهام واإلجراءات
  .قائمة التحقق من معوقات تحقيق معايير الجودة فى المؤسسة) ١٨(
  .قائمة التحقق من جودة الخطة المدرسية) ١٩(
  .قائمةالتحقق من أداءات المعلم في ملف إنجاز المتعلم) ٢٠(
  .قائمة التحقق من خطوات تقويم نواتج التعلم المستهدفة) ٢١(
  .التحقق من تقييم ذوى صعوبات التعلمقائمة ) ٢٢(
   

يمكن أن تستخدم المؤسسة التعليمية هذه االستبانات في مراجعة بعض المهام  :االستبانات) ٣(
 :التي تقوم بها في تحقيق جودة أدائها ، وهي كالتالي  ،واإلجراءات
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٤٣  

  .لدى المتعلم من وجهة نظره مهارات الدراسة والتعلم الذاتي استبانة) ٢٣(
  .من وجهة نظر المعلم ،استبانة تقييم مهارات الدراسة لدى المتعلم) ٢٤(
  .استبانة اتجاه المتعلم نحو ملف اإلنجاز) ٢٥(
  .استبانة اتجاه المتعلم نحو اللغات) ٢٦(
  .استبانة اتجاه المتعلم نحو مادة الرياضيات) ٢٧(
  .استبانة اتجاه المتعلم نحو مادة العلوم) ٢٨(
  .اه المتعلم نحو مادة الدراسات االجتماعيةاستبانة اتج) ٢٩(
  .استبانة رضاء المعلم عن المؤسسة التعليمية) ٣٠(
  .خصائيين عن المؤسسة التعليميةاستبانة رضاء اإل) ٣١(
  .استبانة رضاء المتعلم عن المؤسسة التعليمية) ٣٢(
  .استبانة رضاء أولياء أمور المتعلمين عن المؤسسة التعليمية) ٣٣(
  

يمكن أن تستخدم المؤسسة التعليمية هذه االستبانات في مراجعة بعض المهام  :اقات المالحظةبط) ٤(
 :التي تقوم بها في تحقيق جودة أدائها ، وهي كالتالي  ،واإلجراءات
  .بطاقة المالحظة الصفية ألساليب التعلم النشط) ٣٤(
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٤٤  

  :وصف األدوات 
  :بطاقات التقييم) ١(

  :اقات القدرة المؤسسية بط) أ(
  :للقدرة المؤسسية) الوكالء/ الناظر/ المدير(قيادة المؤسسةلل ذاتيبطاقة تقييم  .١

فــى ضــوء  ،تقيــيم أداء قيــادة المؤسســة ذاتيــا  :  الهدف من البطاقة
معايير الجودة واالعتماد لمؤسسـات التعلـيم 

  .يقبل الجامع

  

) الوكالء/ لناظرا/ المدير(القيادة المدرسية   :  مستخدم البطاقة
  .كل منهم على حدة

  

  تشتمل البطاقة على مجموعة من   :  مكونات البطاقة
  تعبَّر عن الممارسات  ، التيالعبارات
  ُيفترض أن تؤديها القيادة  ، التيالفعلية

  ترتبط بمجموعة من ، والتيالمدرسية
نحــو ، علــى ال)بالقــدرة المؤسســية(والمجــاالت والخاصــة  ،والمعــايير ،المؤشــرات 

  :ليالتا
  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ٦  ...................................وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية المؤسسة وجود ١-١-١
  ٥  ........................................وثيقة واضحة لرسالة المؤسسة  وجود ١-٢-١
  ٩  ....واللوائح المنظمة للعملتوفر القيادة نظامًا إلدارة المؤسسة يعكس القوانين  ١-١-٢
  ٧  .............. تتبع القيادة أساليب ديمقراطية فى إدارة المؤسسة وصنع القرار ٢-١-٢
  ٨  ..........................توفر القيادة آليات للحد من تغيب المتعلمين وتسربهم ٣-١-٢
  ١٤  .... .......................داخل المؤسسةالتعلُّم تدعم القيادة عمليتى التعليم و  ١-٢-٢
  ١١  ....................دعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاملين داخل المؤسسةت ٢-٢-٢
  ٤  ..........................توظيف المؤسسة مواردها البشرية لتحسين األداء ١-١-٣
  ٥  ...........................................وجود خطط للتنمية المهنية والبشرية ٢-١-٣
  ٣  .....................توظيف المؤسسة لمواردها المالية المتاحة لتلبية احتياجاتها ٢-٣-٣
  ٣  ................................لبيئة داعمة للمشاركة المجتمعيةالمؤسسة توفير  ١-١-٤
  ٣  ................مجتمعيةوالمجتمع المحلى فى تفعيل المشاركة الالمؤسسة تعاون  ٢-١-٤
  ٣  .....................................تضع المؤسسة نظاما داخليا لضمان الجودة ١-١-٥
  ٤  ...............تضع المؤسسة نظامًا للمسألة والمحاسبة يعتمد على نتائج التقويم ٢-١-٥
  ٧  ..........م المستهدفةتقوم المؤسسة بعمليات التقويم الذاتى فى ضوء نواتج التعل ١-٢-٥
  ٥  ..........................تضع المؤسسة خطة للتحسين المستمر لألداء الشامل ٢-٢-٥
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٤٥  

  
  :أولياء األمور للقدرة المؤسسية/ بطاقة تقييم مجلس األمناء

  
مــن وجهــة نظــر مجلــس  ،تقيــيم القــدرة المؤسســية  :  الهدف من البطاقة

وء معايير االعتماد أولياء األمور فى ض/ األمناء
  .يلمؤسسات التعليم قبل الجامع

  

أوليــــــاء / عينــــــة ممثلــــــة مــــــن مجلــــــس األمنــــــاء   :  مستخدم البطاقة
  كل على حدة ،األمور

 
  ،تشتمل البطاقة على مجموعـة مـن العبارات  :  مكونات البطاقة

  ، التيتعبر عن الممارسات الفعلية التي 
  ى ُيفترض أن تؤديها القيادة المدرسية ف 

وهــذه العبــارات  ،أوليــاء األمــور/ مــن وجهــة نظــر مجلــس األمنــاء ،المؤسســة
بالقـــدرة الخاصـــة  ،والمجـــاالت ،والمعـــايير ،تـــرتبط بمجموعـــة مـــن المؤشـــرات

  :، وهىالمؤسسية
  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ٣  ........................وجود وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية المؤسسة  ١-١-١
  ٤  ................................يقة واضحة لرسالة المؤسسة وجود وث ١-٢-١
  ٢  ....توفر القيادة نظامًا إلدارة المؤسسة يعكس القوانين واللوائح المنظمة للعمل ١-١-٢
  ٧  ................تتبع القيادة أساليب ديمقراطية فى إدارة المؤسسة وصنع القرار ٢-١-٢
  ١  ..............................متعلمين وتسربهم الحّد من عدم حضور ال ٣-١-٢
  ١  .....................دعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاملين داخل المؤسسةت ٢-٢-٢
  ٢  ....................توظيف المؤسسة لمواردها المالية المتاحة لتلبية احتياجاتها ٢-٣-٣
  ٣  ................................لمشاركة المجتمعيةلبيئة داعمة لالمؤسسة توفير  ١-١-٤
  ٣  .......البشرية والمادية فى خدمة المجتمع المحلى: استخدام المؤسسة إمكاناتها ٢-١-٤
  ٢  ...............تضع المؤسسة نظامًا للمسألة والمحاسبة يعتمد على نتائج التقويم ٢-١-٥
  ٢  .........الذاتى فى ضوء نواتج التعلم المستهدفةتقوم المؤسسة بعمليات التقويم  ١-٢-٥
  ١........................ .....تضع المؤسسة خطة للتحسين المستمر لألداء الشامل ٢-٢-٥
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٤٦  

  :بطاقة تقييم العاملين والمعلمين للقدرة المؤسسية) ٣(
  

 ،لمؤسســـية، الخاصـــة باســـتيفاء معـــاييرتقيــيم المعلمـــين والعـــاملين بالمؤسســـة للقـــدرة ا  :الهدف من البطاقة
  .تماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعيومؤشرات الجودة واالع

  

ـــةيســـتخدم هـــذه   :  مستخدم البطاقة المعلمـــون والعـــاملون بالمؤسســـة، يـــتم تطبيـــق البطاقـــة علـــى  البطاق
  .الجميع، كل منهم على حدة

 
، التـي تعبر عن الممارسات الفعلية يالت ،تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات  :  مكونات البطاقة

الجــودة والتــدريب فــى المؤسســة، وهــذه العبــارات تــرتبط  ُيفتــرض أن يؤديهــا إخصــائي
  :بمجموعة من المؤشرات والمعايير الخاصة بوحدة التدريب والجودة، وهى

  
  عدد  المؤشرات

  العبارات
  ٤  ........................وجود وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية المؤسسة  ١-١-١
  ٤  ................................وجود وثيقة واضحة لرسالة المؤسسة  ١-٢-١
  ١٠  ..توفر القيادة نظامًا إلدارة المؤسسة يعكس القوانين واللوائح المنظمة للعمل ١-١-٢
  ٦  ..............تتبع القيادة أساليب ديمقراطية فى إدارة المؤسسة وصنع القرار ٢-١-٢
  ٢  ........................توفر القيادة آليات؛ للحد من تغيب المتعلُّمين وتسربهم ٣-١-٢
  ٩  ...........................داخل المؤسسةالتعلُّم تدعم القيادة عمليتى التعليم و  ١-٢-٢
  ٧  ...................دعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاملين داخل المؤسسةت ٢-٢-٢
  ٤  ............................توظيف المؤسسة مواردها البشرية لتحسين األداء ١-١-٣
  ٢  ...................................وجود خطط للتنمية المهنية والبشرية ٢-١-٣
  ٢  ...................توظيف المؤسسة لمواردها المالية المتاحة لتلبية احتياجاتها ٢-٣-٣
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٤٧  

  :تقييم وحدة التدريب والجودة بالمؤسسة بطاقة)٤(
  

بالمؤسســــة، والخاصــــة بتحقيــــق بعــــض  التــــدريب والجــــودةتقيــــيم أداء وحــــدة   :  الهدف من البطاقة
  .تماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعيومؤشرات الجودة واالع ،معايير

  

  ، مسئول وحدة التدريب والجودةيستخدم هذه البطاقة   :  مستخدم البطاقة
  يتم تطبيق البطاقة  ،ة وجود أكثر من عضو بالوحدةوفى حال

  .منهم على حدة على الجميع، كلّ  

 

تعبــــر عــــن الممارســــات  ، التــــيتشــــتمل البطاقــــة علــــى مجموعــــة مــــن العبــــارات  :  مكونات البطاقة
خصائى الجودة والتدريب فى المؤسسة، وهذه أن يؤديها إالتى ُيفترض  ،الفعلية

بوحــدة التــدريب لمؤشــرات والمعــايير والخاصــة العبــارات تــرتبط بمجموعــة مــن ا
  :والجودة، وهي

  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ٤  ...........................................تدعيم القيادة وحدة التدريب والجودة  ١- ١- ٢
  ٤  ...........................تشجيع القيادة للعاملين على إجراء البحوث   ٢- ١- ٢
  ٣  .....................................تقييم كفاءة توظيف الموارد البشريةآليات   ١- ١- ٣
  ٢  ............................استيفاء المبنى مواصفات األمن والسالمة   ٢- ٣- ٣
  ١١  ............................................وضع نظام داخلّي لضمان الجودة  ١- ١- ٥
  ٢  ..................فى ضوء نتائج التقييم الذاتي وجود خطة للتحسين   ٢- ١- ٥
  ٣  ......................................االستفادة من نتائج تقويم الجهات المختلفة  ٣- ١- ٥
  ٥  .......................متابعة عمليات التقييم الذاتى للتحسين المستمر   ١- ٢- ٥
  ٥  .... مردود برامجها على العملية التعليمية اتباع الوحدة نظاًما ذاتًيا؛ لتقويم  ٢- ٢- ٥
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٤٨  

  :خصائي النفسي للقدرة المؤسسيةاإلتقييم  بطاقة )٥(
    

  خصائي النفسي بالمؤسسة إلتقييم أداءات ا  :الهدف من البطاقة
  ومؤشرات  ،الخاصة بتحقيق بعض معايير

  الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل 
  .الجامعي

  خصائي النفسي، وفى حالة وجود أكثر إلا  :  اقةمستخدم البط
  يتم تطبيقها على كل ؛بالمدرسة من إخصائي

  منهم على حدة
   ،تشتمل البطاقة مجموعة من العبارات  :  مكونات البطاقة

   ، التيالتى تعبَّر عن الممارسات الفعلية
خصـــائي النفســـي فـــى المؤسســـة، وهـــذه العبـــارات تـــرتبط أن يؤديهـــا اإل ُيفتـــرض

 )بالقـــدرة المؤسســـية(موعـــة مـــن المجـــاالت والمعـــايير والمؤشـــرات المتعلقـــة بمج
  :سي، وهيالنف باإلخصائيوالخاصة 

  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ٤  ......................توفر القيادة آليات للحد من تغيب المتعلمين وتسربهم ٣-١-٢
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٤٩  

  :درة المؤسسيةتقييم األخصائي االجتماعي للق بطاقة)٦( 
  

ــــــــــــــيم أداءات األخصــــــــــــــائي االجتمــــــــــــــاعي   :  الهدف من البطاقة تقي
بالمؤسســــة الخاصـــــة بتحقيــــق بعـــــض معـــــايير 
ومؤشرات الجودة واالعتمـاد لمؤسسـات التعلـيم 

  قبل الجامعى

  

يســـتخدم هـــذه البطاقـــة األخصـــائي االجتمـــاعي،   :  مستخدم البطاقة
وفــى حالــة وجــود أكثــر مــن أخصــائى بالمؤسســة 

  .بيقها على كل منهم على حدةيتم تط

  

  تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات التى  :  مكونات البطاقة
  تعبَّر عن الممارسات الفعلية، التى ُيفترض أن
  يؤديها األخصائي االجتماعي فى المؤسسة، 

وهــذه العبــارات تــرتبط بمجموعــة مــن المجــاالت والمعــايير والمؤشــرات الخاصــة بالقــدرة 
  :وهىالمؤسسية، 

  

  
  
  

  
  
 

 

  
  
  
  
  
  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ٣  .................................المشاركة فى صياغة رؤية المؤسسة  ٢-١-١
  ٣  ................................المشاركة فى صياغة رسالة المؤسسة  ٢-٢-١
  ٦  .......تتبع القيادة أساليب ديمقراطية في إدارة المؤسسة وصنع القرار  ٢-١-٢
  ٥  ....................................الحّد من تغيب المتعلمين وتسربهم  ٣-١-٢
  ٨  .................... القيادة عمليتي التعليم والتعلم داخل المؤسسة  دعم  ١-٢-٢
  ٢  ............................ دعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاملين  ٢-٢-٢
  ٩  ..................................اعمة للمشاركة المجتمعيةد توافر بيئة ١-١-٤
  ٢  ...........تفعيل المشاركة المجتمعية في  والمجتمع المحلىالمؤسسة  تعاون ٢-١-٤
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٥٠  

  
  :بطاقة تقييم أخصائى التكنولوجيا للقدرة المؤسسية) ٧(
  

مســــــــــــتوى بعــــــــــــض أداءات  تقيــــــــــــيم  :  الهدف من البطاقة
التكنولوجيــــــــا الخاصـــــــــة  خصــــــــائىإ

بــــبعض معــــايير ومؤشــــرات الجــــودة 
ــــل واالع ــــيم قب تمــــاد لمؤسســــات التعل

  .الجامعي

  

  خصائـي إ يستخدم هذه البطاقة  :  مستخدم البطاقة
  وفى حالة وجود أكثر . التكنولوجيا

  تطبق  ،فى المؤسسة من إخصائي
  .على كل منهم على حدة

تعبَّـر عـن الممارسـات  ، التـيمجموعـة مـن العبـاراتتشتمل هـذه البطاقـة علـى   :  مكونات البطاقة
وهــذه العبــارات تــرتبط . خصــائى التكنولوجيــاأن يؤديهــا إ الفعليــة التــى ُيفتــرض

 ،بالقـدرة المؤسسـيةوالمؤشـرات الخاصـة  ،والمعـايير ،بمجموعة من المجاالت
  :وهي

  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ٢  ........................وجود وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية المؤسسة  ١-١-١
  ٢  ................................وجود وثيقة واضحة لرسالة المؤسسة  ١-٢-١
  ١  ..... توافر نظام إلدارة المؤسسة يعكس القوانين واللوائح المنظمة للعمل  ١-١-٢
  ٤  ...........................دعم القيادة التنمية المهنية للعاملين بالمؤسسة  ٢-٢-٢
  ١  ............................. توافر بالمبنى البنية الداعمة للعملية التعليمية ١-٢-٣
  ٢  .......................... توافر المصادر الالزمة لتحقيق نواتج التعلم ٢-٢-٣
  ١  ..........................توظيف التجهيزات الالزمة لتحقيق نواتج التعلم ١-٣-٣
  ١  ........................ توظيف الموارد المالية المتاحة لتلبية احتياجاتها  ٢-٣-٣
  ٢  ........................توفر المؤسسة بيئة داعمة للمشاركة المجتمعية ٢-٢-٥
  ٣  ........................لألداء الشاملوجود خطة للتحسين  ٢-٢-٥
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٥١  

  :بطاقات الفاعلية التعليمية ) ب(
  
  :بطاقة تقييم ذاتي عن أداء المتعلم) ٨(

تقيــيم أداء المــتعلم ومــا يكتســبه مــن مهــارات   :  الهدف من البطاقة
أساسية، وجوانب وجدانية، مـن خـالل تقريـره 

  الذاتى ألدائه

  

كــل مــنهم علــى  ،عينــة ممثلــة مــن المتعلمــين  :  مستخدم البطاقة
  )لطالب المرحلة االعدادية والثانوية( حدة

 ،تشتمل البطاقة على مجموعة من العبــارات  :  البطاقة مكونات
ــــــــة تعـــــــــبَّر عــــــــن  التــــــــي الممارســــــــات الفعلي

  ألداءات
بمجموعـــة مـــن وهـــذه العبـــارات تـــرتبط . المـــتعلم

المجـــــاالت والمعـــــايير والمؤشـــــرات الخاصـــــة 
  :، وهىبالفاعلية التعليمية

  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

 ٧ .......................  للمحافظة على صحتهيتبع المتعلم العادات السليمة؛ ١- ٢- ٦

 ٤ ......أساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المتعلمُيتقن ٢- ٢- ٦
 ٦ .........................................يمتلك المتعلم المهارات االجتماعية ٣- ٢- ٦
 ٤ ..................لعملية التعليمية يتوفر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو ا١- ٣- ٦
 ٦ ........................يلتزم المتعلم بالقيم، وبحقوقه، ووجباته ٢- ٣- ٦
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٥٢  

  :تقييم المعلم ألداءات المتعلم بطاقة)٩(
  

ومـــا يكتســـبه مـــن مهـــارات  ،تقيـــيم أداء المـــتعلم  :  الهدف من البطاقة
نظـــر  مـــن وجهـــة ،أساســـية، وجوانـــب وجدانيـــة

  .المعلم

  

    .عينة ممثلة من المعلمين كل منهم على حدة  :  مستخدم البطاقة
، تشــتمل البطاقــة علــى مجموعــة مــن العبــارات  :  مكونات البطاقة

ألداءات تعبَّـــر عـــن الممارســـات الفعليـــة  التـــي
 تــرتبط بمجموعــة مــن وهـــذه العبـــارات المتعلـــم،

والمؤشـــــرات الخاصـــــة  ،والمعـــــايير ،المجـــــاالت
  :وهي، اعلية التعليميةبالف
  

  

  

  عدد  المؤشرات  
 العبارات

 ٧ .......................  يتبع المتعلم العادات السليمة؛ للمحافظة على صحته١- ٢- ٦
 ٥ ......أساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المتعلمُيتقن ٢- ٢- ٦

 ٦ .........................................يمتلك المتعلم المهارات االجتماعية ٣- ٢- ٦
 ٥ ..................يتوفر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو العملية التعليمية ١- ٣- ٦
 ٤ ........................يلتزم المتعلم بالقيم، وبحقوقه، ووجباته ٢- ٣- ٦
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٥٣  

  :داءات المتعلمخصائي األنشطة التربوية ألبطاقة تقييم إ) ١٠(
  

  وما يكتسبه من مهارات  ،تقييم أداء المتعلم : الهدف من البطاقة
  وجوانب وجدانية، من وجهة نظر ،أساسية

  خصائي األنشطة التربويةإ 

  

  خصائي االجتماعي، ومعلم التربية الفنية،اإل :  مستخدم البطاقة
  ومعلم التربية الرياضية، ومعلم التربية 

  .الموسيقية، وغيرها

  

 

  ،تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات  :  مكونات البطاقة
  تعبَّر عن الممارسات الفعلية ألداءات التي 
  المتعلم، وهذه العبارات ترتبط بمجموعة من 
  :وهي، بالفاعلية التعليميةوالمؤشرات الخاصة  ،والمعايير ،المجاالت 

  
  
  
  
  

  عدد  المؤشرات  
 العبارات

 ٦ .......................  العادات السليمة؛ للمحافظة على صحته يتبع المتعلم١- ٢- ٦
 ٤ ......أساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المتعلمُيتقن ٢- ٢- ٦

 ٥ .........................................يمتلك المتعلم المهارات االجتماعية ٣- ٢- ٦
 ٤ ..................اهات إيجابية نحو العملية التعليمية يتوفر لدى المتعلم اتج١- ٣- ٦
 ٤ ........................يلتزم المتعلم بالقيم، وبحقوقه، ووجباته ٢- ٣- ٦
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :للمعلم ى لألداء التدريسيذاتالتقييم ال بطاقة)1١
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٥٤  

  
  تقييم المعلم ألدائه التدريسي   :  الهدف من البطاقة

  .، على أن ُتطبق على كل معلم على حدة)هقيَّم أداءيُ (المعلم ذاته   :  قةمستخدم البطا
ـــر عـــن الممارســـات  ،تشـــتمل البطاقـــة علـــى مجموعـــة مـــن العبـــارات  :  مكونات البطاقة التـــى ُتعبَّ

  .المعلم ُيفترض أن يؤديها ، التيالفعلية
 

د مــن المجـــاالت والمعــايير الخاصـــة علمــا بــان تلـــك العبــارات تـــرتبط بمجموعــة مـــن المؤشــرات التــى تنـــدرج تحــت عـــد
  :والجدول التالى يوضح المؤشرات وعدد العبارات امام كل مؤشر لقياسة . بالفاعلية التعليمية 

  
  عدد  المؤشرات  

 العبارات
  ٥  لعمليتى التعليم والتعلم فى ضوء نواتج التعلم المستهدفةيخطط المعلم ١-١-٧
  ٥  لم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين يتمكن المعلم من تنمية جوانب التع١-٢-٧
    ُيدير المعلم وقت التعلم بكفاءة٢-٢-٧

٣  
ــــم متنوعــــة تلبــــى متطلبــــات ذوى االحتياجــــات ٣-٢-٧ ــــيم وتعل ــــم اســــترتيجيات تعل يســــتخدم المعل

  )ان وجد فى حاالت الدمج( الخاصة
٤  

  ٣  ج التعلمنواتيستخدم المعلم أنشطة تربوية إثرائية، ُتحقق ٤-٢-٧
  ٥  يستخدم المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم١-٣-٧
  ٥  يستفيد من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم٢-٣-٧
    يوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى التعليم والتعلم١-٤-٧

٢  
  ٦   يحرص المعلم على تنمية ذاته مهنيا٢-٤-٧
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٥٥  

  :األداء التدريسي للمعلم من وجهة نظر القيادة المؤسسية تقييمبطاقة ) ١٢(  
  

لــــألداء المهنــــي  تقيــــيم القيــــادة المؤسســــية  :الهدف من البطاقة
  .للمعلم فى المؤسسة

  

ـــــــــادة المؤسســـــــــية   :  مستخدم البطاقة ـــــــــاظر، ( القي المـــــــــدير، الن
  .كل منهم على حدة) الوكالء

  

مجموعــــــة مــــــن  تشــــــتمل البطاقــــــة علــــــى  :  مكونات البطاقة
ُتعبَّـــــر عـــــن الممارســــــات  العبـــــارات التـــــي

  .  ُيفترض أن يؤديها المعلم الفعليـة التى

  

  ترتبط بمجموعة من  وهذه العبارات    
  :وهي، بالفاعلية التعليميةوالمؤشرات الخاصة ، والمعايير ،المجاالت

التــى تنـــدرج تحــت عـــدد مــن المجـــاالت والمعــايير الخاصـــة علمــا بــان تلـــك العبــارات تـــرتبط بمجموعــة مـــن المؤشــرات 
  :والجدول التالى يوضح المؤشرات وعدد العبارات امام كل مؤشر لقياسة . بالفاعلية التعليمية 

  
  عدد  المؤشرات  

 العبارات
  ٥  لعمليتى التعليم والتعلم فى ضوء نواتج التعلم المستهدفةيخطط المعلم ١-١-٧
  ٥  تنمية جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين  يتمكن المعلم من١-٢-٧
    ُيدير المعلم وقت التعلم بكفاءة٢-٢-٧

٣  
ــــم متنوعــــة تلبــــى متطلبــــات ذوى االحتياجــــات ٣-٢-٧ ــــيم وتعل ــــم اســــترتيجيات تعل يســــتخدم المعل

  )ان وجد فى حاالت الدمج( الخاصة
٤  

  ٣  نواتج التعلمرائية، ُتحقق يستخدم المعلم أنشطة تربوية إث٤-٢-٧
  ٥  يستخدم المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم١-٣-٧
  ٥  يستفيد من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم٢-٣-٧
    يوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى التعليم والتعلم١-٤-٧

٢  
  ٦   ذاته مهنيايحرص المعلم على تنمية ٢-٤-٧
  
  
  
  

  
  
  
  
  



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

٥٦  

  :وتفعيل المنهج للمعلم يالمدرس األول لألداء التدريس/ تقييم الموجه بطاقة) ١٣(
  

   .تقييم الموجه والمدرس األول ألداء المعلمين التدريسي  :  الهدف من البطاقة
  .الموجه والمدرس األول على أن ُتطبق لكل معلم على حدة  :  مستخدم البطاقة

 ،عـن الممارسـات الفعليــةُتعبَّـر  مجموعـة مـن العبـارات التـيتشتمل البطاقة علـى   :  اقةمكونات البط
 ،وهذه العبارات تـرتبط بمجموعـة مـن المجـاالت. التى ُيفترض أن يؤديها المعلم

  :كالتالي الخاصة بالفاعلية التعليمية، وهيوالمؤشرات  ،والمعايير
  

 
مؤشــرات التــى تنـــدرج تحــت عـــدد مــن المجـــاالت والمعــايير الخاصـــة علمــا بــان تلـــك العبــارات تـــرتبط بمجموعــة مـــن ال

  :والجدول التالى يوضح المؤشرات وعدد العبارات امام كل مؤشر لقياسة . بالفاعلية التعليمية 
  

  عدد  المؤشرات  
 العبارات

  ٥  لعمليتى التعليم والتعلم فى ضوء نواتج التعلم المستهدفةيخطط المعلم ١-١-٧
  ٥  معلم من تنمية جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين يتمكن ال١-٢-٧
    ُيدير المعلم وقت التعلم بكفاءة٢-٢-٧

٣  
ــــم متنوعــــة تلبــــى متطلبــــات ذوى االحتياجــــات ٣-٢-٧ ــــيم وتعل ــــم اســــترتيجيات تعل يســــتخدم المعل

  )ان وجد فى حاالت الدمج( الخاصة
٤  

  ٣  نواتج التعلمبوية إثرائية، ُتحقق يستخدم المعلم أنشطة تر ٤-٢-٧
  ٥  يستخدم المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم١-٣-٧
  ٥  يستفيد من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم٢-٣-٧
    يوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى التعليم والتعلم١-٤-٧

٢  
  ٦   تنمية ذاته مهنيا يحرص المعلم على٢-٤-٧
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٥٧  

  :لمعلم األداء المتعلم تقييم  بطاقة) ١٤(
  

تقيـــــــيم األداء التدريســـــــي للمعلـــــــم مـــــــن  :  الهدف من البطاقة
  .وجهة نظر المتعلم

  

المتعلم ُيقيِّم األداء التدريسي لكل معلم  :  مستخدم البطاقة
  .على حدة

  

مــــن  تشــــتمل البطاقــــة علــــى مجموعــــة :  مكونات البطاقة
التــى ُتعبَّــر عــن الممارســات  ،العبــارات
ــــــــة ــــــــي ،الفعلي ــــــــرض أن  الت يؤديهـــــــــا ُيفت
وهـــــــــــذه العبـــــــــــارات تـــــــــــرتبط . المعلـــــــــــم

  بمجموعة من المجاالت والمعايير

  

  : كالتالى وهيوالمؤشرات الخاصة بالفاعلية التعليمية،     
 

ن المجـــاالت والمعــايير الخاصـــة علمــا بــان تلـــك العبــارات تـــرتبط بمجموعــة مـــن المؤشــرات التــى تنـــدرج تحــت عـــدد مــ
  :والجدول التالى يوضح المؤشرات وعدد العبارات امام كل مؤشر لقياسة . بالفاعلية التعليمية 

  
  عدد  المؤشرات  

 العبارات
  ٦  يتمكن المعلم من تنمية جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين  ١-٢-٧
    لم بكفاءةُيدير المعلم وقت التع ٢-٢-٧

٣  
يســـتخدم المعلـــم اســـترتيجيات تعلـــيم وتعلـــم متنوعـــة تلبـــى متطلبـــات ذوى االحتياجـــات  ٣-٢-٧

  )ان وجد فى حاالت الدمج( الخاصة
٤  

  ٣  نواتج التعلميستخدم المعلم أنشطة تربوية إثرائية، ُتحقق  ٤-٢-٧
  ٥  يستخدم المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم ١-٣-٧
  ٣  فيد من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهميست ٢-٣-٧
  ٢  يوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى التعليم والتعلم ١-٤-٧
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٥٨  

  :بطاقة تقييم تفعيل المنهج داخل المؤسسة التعليمية) ١٥( 
  

تقيــــــــيم تفعيــــــــل المــــــــنهج داخــــــــل المؤسســــــــة   :الهدف من البطاقة
  يةالتعليم

  

الموجــه، كــل مــنهم / المــدرس األول/ المعلــم  :  مستخدم البطاقة
  .على حدة

  

، تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات  :  مكونات البطاقة
لتفعيــل  ؛تعبَّــر عــن الممارســات الفعليــة التــي

ترتبــــط بمجموعــــة وهـــذه العبـــارات  المـــنهج،
المجـــــــــاالت والمعـــــــــايير والمؤشـــــــــرات مــــــــــن 

  :كالتالي وهيالتعليمية، الخاصة بالفاعلية 

  

      
  
  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ٧  ............................................... لمنهجل تتوافر خريطة متكاملة  ١- ١- ٨
  ٣  .......................................ُيفعل المنهج لتنمية مهارات المتعلمين   ٢- ١- ٨
  ٢  .............................عمل وريادة المشروعات ُيهيئ المنهج المتعلم لل  ٣- ١- ٨
  ٣  ....................ستخدم الموارد البيئية والمحلية المتاحة في تنفيذ المنهجتُ   ٤- ١- ٨
  ٢  .......................ُتستخدم األدلة التعليمية لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة  ٥- ١- ٨
  ٣  ....................لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة ةالصفيُتستخدم األنشطة ال  ١- ٢- ٨
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٥٩  

  :خصائي االجتماعيالذاتي ألداء اإل التقييمبطاقة ) ١٦(
  

خصـــــــائي االجتمـــــــاعي إلتقيـــــــيم أداءات ا  :الهدف من البطاقة
بالمؤسســــــــة الخاصــــــــة بتحقيــــــــق بعــــــــض 
معـــــــايير ومؤشـــــــرات الجـــــــودة واالعتمـــــــاد 

  عىلمؤسسات التعليم قبل الجام

  

  خصائي االجتماعي، وفى حالة وجود أكثرإلا  :  مستخدم البطاقة
  خصائى بالمؤسسة يتم تطبيقها على كل إمن 

  .منهم على حدة
  ، التيتشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات  :  مكونات البطاقة

  تعبَّر عن الممارسات الفعلية، التى ُيفترض
  ،خصائي االجتماعي فى المؤسسةأن يؤديها اإل

وهذه العبارات ترتبط بمجموعة من المجاالت والمعايير والمؤشـرات الخاصـة بالفاعليـة 
  :التعليمية، وهى

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :يخصائي النفسالذاتي ألداء اإلبطاقة التقييم )١٧(

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ٧  .......................؛ لتحقيق نواتج التعلمالالصفيةتستخدم األنشطة  ١-٢-٨
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٦٠  

  
  ،خصائي النفسي بالمؤسسةإلتقييم أداءات ا  :الهدف من البطاقة

  الخاصة بتحقيق بعض معايير ومؤشرات 
  الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل 

  .الجامعي
  خصائي النفسي، وفى حالة وجود أكثر إلا  :  مستخدم البطاقة

  يتم تطبيقها على كل  ؛خصائى بالمدرسةمن إ
  .منهم على حدة

   ،تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات  :  ونات البطاقةمك
  التى  ،تعبَّر عن الممارسات الفعلية التي

  خصائي النفسي فى أن يؤديها اإل ُيفترض
والمؤشــرات  ،والمعــايير ،المؤسســة، وهــذه العبــارات تــرتبط بمجموعــة مــن المجــاالت

  :، وهيباإلخصائى النفسيالخاصة ) بالفاعلية التعليمية(المرتبطة 
  
  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ٦  ......................... للمتعلمينإلرشاد التربوي اتوفر المؤسسة خدمات  ١-١-٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  :قوائم التحقُّق )٢(
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٦١  

  
  :قائمة التحقق من معوقات تحقيق معايير الجودة فى المؤسسة ) ١٨(

 معــايير حقيــقت لمعوقــاتالتقيــيم الــذاتي   :  الهدف من القائمة
ضـوء معـايير  فـي المؤسسة في الجودة

الجــــودة واالعتمــــاد لمؤسســــات التعلــــيم 
  .يقبل الجامع

  

) المـــــدير والـــــوكالء(القيـــــادة المدرســـــية   :  مستخدم القائمة
اعي، خصــــــــائي االجتمــــــــوالمعلــــــــم، واإل

خصـــــــــــائي إ و ، يخصــــــــــائي النفســــــــــواإل
  .، كل منهم على حدةالتدريب والجودة

  
  

تشــتمل القائمــة علــى مجموعــة مــن العبــارات التــى تعبَّــر عــن الممارســات   :  نات القائمةمكوِّ 
التــــي تعكــــس معوقــــات تطبيــــق معــــايير الجــــودة فــــي المؤسســــات  ؛الفعليــــة

/ اإلدارة التعليمية(التعليمية، وترتبط هذه المعوقات بالجهات اإلدارية العليا
المجتمــع و ، والمتعلمــين، نيوالعــامل ،نيالمعلمــ، و ٕادارة المؤسســة، و )المديريــة

  . المحلي للمؤسسة
      

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  :قائمة التحقق من جودة الخطة المدرسية)١٩(

  عدد  األبعاد
  العبارات

  ١٦  ............ ...............)المديريةو اإلدارة التعليمية (الجهات اإلدارية العليا -١
  ١٧  ........................ ............... .......................بيئة المؤسسة  -٢
  ١٣  .......... ................ .....................................إدارة المؤسسة  -٣
  ١٤  ............................ ................. .........المعلمون والعاملون  -٤
  ١٤  .................................. .................... .........المتعلمون  -٥
  ٩  ..................... ............................المجتمع المحلي للمؤسسة  -٦



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

٦٢  

  
معــايير الجــودة بهــدف تمكينهــا مـن تحقيــق  ؛تقيـيم المؤسســة للخطــة المدرسـية  :  الهدف من القائمة

  .واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى
   .ومسئول وحدة التدريب والجودة ،)المدير والوكالء(القيادة المدرسية   :  مستخدم القائمة

تتضـــمن جميـــع الخـــدمات التربويـــة والخـــدمات  ،وثيقـــة مكتوبـــة ُتعـــد القائمـــة  :  عناصر القائمة
التي تقتضيها االحتياجات المدرسية، وتُبنى على نتائج الدراسـة  ،المساعدة

فــــي إعــــدادها فريــــق عمــــل مــــن  التشخيصــــية لهــــذه االحتياجــــات، ويشــــارك
التــي  ،القائمــة علــى مجموعــة مــن البنــود والمواصــفات ملتشــتو  ،المؤسســة

  :والتى ترتبط بالمؤشرات التاليةُتسهم في فحص خطة المؤسسة، 
  

  عدد  المؤشرات
  العبارات

  ١٣  ............. ................... ............... .................... اإلطار العام -١
  ٣  ................ ........................ ...............الذاتية االرتباط بالدراسة  -٢
  ٤  ..... .............. )واألدوات المستخدمة في مراحل الخطة ،األنشطة(اإلمكانات -٣
  ٥  ............................. .................مهام القائمين بتنفيذ مراحل الخطة  -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :من أداءات المعلم فى ملف إنجاز المتعلم التحقققائمة ) ٢٠(
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٦٣  

  

    .فيما يتعلق بملف إنجاز المتعلم ،تقييم المعلم ألدائه  :الهدف من القائمة

  ،عينة ممثلة من المعلمين داخل المؤسسة التعليمية  :  مستخدم القائمة
  حيث ُتخصص قائمة  ،فى جميع المواد الدراسية

   .لكل معلم على حدة

  

  التي ،تشتمل القائمة على مجموعة من العبارات  :  مكونات القائمة
ُتعبر عن أداءاتك الفعلية داخل الفصل الدراسى، فيما يتعلق بتقييم محتويات 

وتصــــف هـــــذه العبـــــارات مجموعــــة مـــــن الممارســـــات  ،ملــــف إنجـــــاز المـــــتعلم
  .والمؤشرات المتعلقة بالفاعلية التعليمية المرجو تحقيقها

  

  
  عدد  تالمؤشرا  م

  العبارات
  ١٥  ....................ُتستخدم ملفات اإلنجاز في متابعة أداء المتعلمين   ٤- ١- ٣- ٧
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٦٤  

  :وات تقويم نواتج التعلم المستهدفةقائمة التحقق من خط) ٢١(
  

    .تقييم مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة  :الهدف من القائمة
المدرس األول، والموجه، كل منهم المعلم، و   :  مستخدم القائمة

  .على حدة
  

، تشتمل القائمة على مجموعة مـن العبـارات  :  مكونات القائمة
ـــر عـــن الممارســـات الفعليـــة  التـــي لمـــدى تعبَّ

ترتبـــط وهــذه العبــارات  تحقــق نــواتج الــتعلم،
بمجموعـة الخطوات المتبعة لتقـويم نـواتج 

  .التعلم

  

      
  
  

  عدد  المكونات  
  العبارات

  ١٧  ريطة نواتج التعلم المستهدفة للتخصص فى المواد الدراسيةخ  ١
  ١٠ تحليل نتائج المتعلمين  ٢
  ٥  العوامل المؤثرة فى أداء المتعلمين  ٣
  ٣ تحديد أولويات تحسين أداء المتعلمين  ٤
  ٣ تحديد أهداف خطة التحسين  ٥
  ٤  جرائية لتحسين نوتج التعلمتحديد الخطة اإل  ٦
  ٥  لزمنى والموارد والمسئولياتتحديد اإلطار ا  ٧
  ٣  توثيق خطة التحسين  ٨
  ٧  تنفيذ الخطة وتحليل نتائجها  ٩
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٦٥  

   :صعوبات التعلم التحقق من تقييم ذوي قائمة) ٢٢(
  

   .التحقق من تقييم ذوى صعوبات التعلم داخل المؤسسة  :  الهدف من القائمة
  .لموجه، كل منهم على حدةالمعلم، والمدرس األول، وا  :  مستخدم القائمة
 ؛تشتمل القائمة على مجموعة من العبارات التـى تعبَّـر عـن الممارسـات الفعليـة  :  مكونات القائمة

  :كالتالي وهيصعوبات التعلم،  لتقييم المتعلمين ذوي
    

  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ١٤  ............................................. جمع البيانات  ١
  ١١  ...........................................تقرير التشخيص  ٢
  ...............................................خطة العالج   ٣

  
١١  
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٦٦  

  :االستبانات ) ٣(
  :مهارات الدراسة والتعلم الذاتى لدى المتعلم من وجهة نظره استبانة) ٢٣( 

 والـــتعلم الـــذاتي تقيـــيم مهـــارات الدراســـة :  الهدف من االستبانة
  .لدى المتعلم من وجهة نظره

  

عينــــة ممثلــــة مــــن المتعلمــــين، وُتطبــــق  :  االستبانةمستخدم 
  .على كل منهم على حدة

  

تتضــــمن االســــتبانة مــــن مجموعــــة مــــن  :  االستبانةمكونات 
ة بمهـــــارات الدراســـــة العبـــــارات الخاصـــــ

م يكتســـبها المـــتعل والـــتعلم الـــذاتي، التـــي
مـــــن خـــــالل العمليـــــة التعليميـــــة داخـــــل 

  .المؤسسة

  

 

  عدد  األبعاد
  العبارات

  ٨  ..................................................................التخطيط    -أ  
  ٥  ...............................................إدارة الوقت وبيئة الدراسة والتعلم  -ب  
  ٥  ................................................در المعرفة والتعلماستخدام مصا  - ج  
  ٨  ...............................................استخالص المعلومات والمعارف  -د  
  ١٠  ...........................................إدارة واستخدام المعارف والمعلومات  هـ
  ٤  .........................................................................التنظيم    -و 
  ٩  .......................................................المراجعة والمراقبة الذاتية   -ز 

  ٧  ..........................................................االستعداد ألداء االمتحان  -ح 
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٦٧  

  
  :من وجهة نظر المعلم ،لدى المتعلم والتعلم الذاتيمهارات الدراسة  استبانة) ٢٤( 
  

  .تقييم مهارات الدراسة والتعلم الذاتى من وجهة نظر المعلم  :  الهدف من االستبانة
حيث ُتخصص استبانة لكل متعلم على حدة  معلمو المواد الدراسية األساسية؛  :  االستبانةمستخدم 

   .بشكل عشوائي تم اختيار عينة ممثلة من المتعلمين، وي
ة بمهــارات الدراســـة والـــتعلم تتضــمن االســـتبانة مجموعــة مـــن العبــارات الخاصـــ  :  االستبانةمكونات 

   .يكتسبها المتعلم من خالل العملية التعليمية داخل المؤسسة الذاتي، التي
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدداألبعاد                                           
  العبارات

  ٦  .......................................................................التخطيط   -أ 
  ٤   ...............................................إدارة الوقت وبيئة الدراسة والتعلم  - ب
  ٥  .................................................استخدام مصادر المعرفة والتعلم  -ج
  ٨  ................................................استخالص المعلومات والمعارف  -د
  ٩  ............................................إدارة واستخدام المعارف والمعلومات  هـ
  ٤  .......................................................................التنظيم    -و
  ٩  .....................................................المراجعة والمراقبة الذاتية   -ز
  ٦  ........................................................االستعداد ألداء االمتحان  -ح
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٦٨  

  :استبانة اتجاه المتعلم نحو ملف اإلنجاز) ٢٥(
  

ضــوء معــايير الجــودة واالعتمــاد  ، فــيتقيــيم اتجــاه المــتعلم نحــو ملــف اإلنجــاز  :  من االستبانة الهدف
  .لمؤسسات التعليم قبل الجامعى

   .عينة ممثلة من الطال ب داخل المؤسسة، كل منهم على حدة  :  االستبانةمستخدم 
ارات  :  االستبانةمكونات  تبانة مجموعة من العب ين ن ر ع، التى تعبِّتتضمن االس اتجاھات المتعلم

  .نحو ملف اإلنجاز
    

  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ١٦  ............................................نجاز اتجاه المتعلم نحو ملف اإل  - 
  
  
  
  :اتجاه المتعلم نحو دراسة اللغات استبانة) ٢٦(
  

تمـاد فـى ضـوء معـايير الجـودة واالع ،تقييم اتجاه المتعلمين نحو دراسـة اللغـات  :  الهدف من االستبانة
  .لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

  .عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة، كل منهم على حدة  :  االستبانةمستخدم 
اتجاهــات المتعلمــين تعبَّــر عــن  ، التــيتتضــمن االســتبانة مجموعــة مــن العبــارات  :  االستبانةمكونات 

مجموعـة مــن المؤشـرات والمعـايير والمجــاالت تـرتبط ب ، والتــينحـو دراسـة اللغـات
  : ، على النحو التالىبالفاعلية التعليميةالخاصة 

    
  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ١٥  ...............يتوافر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو دراسة اللغات ١- ١- ٣- ٦
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٦٩  

  :اتجاه المتعلم نحو مادة الرياضيات استبانة) ٢٧(
ضوء معايير الجودة واالعتماد  ، فيتقييم اتجاه المتعلم نحو مادة الرياضيات  :  ن االستبانةالهدف م

  .لمؤسسات التعليم قبل الجامعى
   .عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة، كل منهم على حدة  :  االستبانةمستخدم 
اتجاهات المتعلمين نحـو ر عن تعبَّ  ، التيمجموعة من العبارات االستبانةتتضمن   :  االستبانةمكونات 

تـــرتبط بمجموعـــة مـــن المؤشـــرات والمعـــايير والمجـــاالت  ، والتـــيمـــادة الرياضـــيات
  : ، على النحو التالىبالفاعلية التعليميةالخاصة 

    
  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ١٤  ...............يتوافر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو مادة الرياضيات  ١- ١- ٣- ٦
  
  
  
  :اتجاه المتعلم نحو مادة العلوم استبانة) ٢٨(

تمــاد ضــوء معــايير الجــودة واالع ، فــيتقيــيم اتجــاه المــتعلم نحــو مــادة العلــوم  :  الهدف من االستبانة
  .لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

   .عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة، كل منهم على حدة  :  االستبانةمستخدم 
 ،اتجاهـات المتعلمـينالتى تعبَّر عن  ،تتضمن االستبانة مجموعة من العبارات  :  االستبانةمكونات 

تـرتبط بمجموعـة مـن المؤشـرات والمعـايير والمجـاالت  ، والتـينحو مـادة العلـوم
  :، على النحو التاليبالفاعلية التعليميةالخاصة 

    
  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ١٥  ...............ية نحو مادة العلوم يتوافر لدى المتعلم اتجاهات إيجاب١- ١- ٣- ٦
  
  
  
  
  
  
  
  



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

٧٠  

  :اتجاه المتعلم نحو مادة الدراسات االجتماعية استبانة) ٢٩(
  

  االجتماعية تقييم اتجاه المتعلم نحو مادة الدراسات  :  الهدف من االستبانة
  لمؤسسات فى ضوء معايير الجودة واالعتماد 
  .التعليم قبل الجامعي 

  

  عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة، كل  :  االستبانةمستخدم 
   .منهم على حدة

  

  ، التيمجموعة من العبارات االستبانةتتضمن   :  االستبانةمكونات 
  اتجاهات المتعلمين نحو مادةتعبَّر عن 

  ، والتى ترتبط بمجموعةالدراسات االجتماعية
  والمجاالت الخاصة ،والمعايير ،من المؤشرات
  :، على النحو التاليميةبالفاعلية التعلي

  

  

  عدد  المؤشرات  
  العبارات

  ١٥  ..........توافر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو مادة الدراسات االجتماعيةت١- ١- ٣- ٦
  
     :رضاء المعلم عن المؤسسة التعليمية استبانة) ٣٠(

  والعملية  ،تقييم رضاء المعلم عن المؤسسة     :الهدف من االستبانة
  .التعليمية    

  

  

  ،يستخدم االستبانة عينة ممثلة من المعلمين  :  مستخدم االستبانة
  .ُتطبق على كل منهم على حدة 

   ،تتضمن االستبانة مجموعـة من العبارات  :  مكونات االستبانة
  من ، التيالتى ُتعبَّر عن الممارسات الفعلية

  . ن بهاو والعامل المؤسسةالمفترض أن تؤديها 
  :كالتالي ، وهيرات ترتبط بمجموعة من العناصروهذه العبا

  

  عدد  العناصر  
 العبارات

  ٥  ......................................................................بيئة العمل   -أ
  ٨  .....................................................................إدارة المؤسسة  - ب
  ٣  ..................................................................والقوانين اللوائح   -ج
  ٤  ................................................تقدير أولياء أمور المتعلمين لدورهم  -د
  ٤  ...................................................................مجموعة الزمالء  -هـ
  ٥  ......................................................................التنمية المهنية  -و
  ٦  .............................................................................المتعلم  -ز
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٧١  

  :خصائيين عن المؤسسة التعليمية رضاء اإل استبانة) ٣١( 
  

خصـائيين عـن المؤسسـة تقيـيم رضـاء اإل  :  ةالهدف من االستبان
   .والعملية التعليمية

  

خصــــــائي النفســــــي، اإل يســــــتخدم االســــــتبانة  :  ستبانةمستخدم اال
اإلخصـــــــــــائي االجتمـــــــــــاعي، وٕاخصـــــــــــائي و 

وفـــى حالـــة  .خصـــائي اإلعـــالمالوســـائط، وإ 
يـــتم  ،خصـــائى بالمؤسســـةوجـــود أكثـــر مـــن إ

  .التطبيق على كل منهم على حدة

  

  ؛تتكون االستبانة من مجموعة من العبارات  :  انةمكونات االستب
  التي  ،التي ُتعبَّر عن الممارسات الفعلية

  ُيفترض أن تؤديها المؤسسة، وهذه 
  :ات ترتبط بمجموعة من العناصر، وهي كالتاليالعبار 

 

  عدد  العناصر  
 العبارات

  ٥  ..........................................................................بيئة العمل   -أ
  ٨  .......................................................................إدارة المؤسسة  - ب
  ٣  .....................................................................اللوائح والقوانين  -ج
  ٥  ....................................................................مجموعة الزمالء  -د
  ٥  .......................................................................التنمية المهنية  -هـ
  ٥  ...............................................................................المتعلم  -و
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٧٢  

  :المتعلم عن المؤسسة التعليمية  رضاء استبانة) ٣٢(
    

تقيـــــــيم رضـــــــاء المـــــــتعلم عـــــــن المؤسســـــــة   :  الهدف من االستبانة
   .والعملية التعليمية

  

كل منهم علـى  ،عينة ممثلة من المتعلمين  :  االستبانةمستخدم 
  .حدة

  

  ،العبارات تتضمن االستبانة مجموعـة من  :  االستبانةمكونات 
  ،رسات الفعليةُتعبَّر عن المما التي 

  نالمؤسسة والعاملو التى ُيفترض أن تؤديها 
  وهذه العبارات ترتبط بمجموعة من  بها،

  :كالتالي وهي العناصر،
  

  عدد  العناصر  
  العبارات

  ١٠  ...................................................................إدارة المؤسسة  -أ
  ٨  ..........................................................................المعلم   - ب
  ٧  ..........................................................طرق وأساليب التدريس  -ج
  ٤  .......................................................األنشطة الصفية والالصفية  -د
  ٦  ..........................................والمدرسة مجموعة الرفاق داخل الفصل  -هـ
  ٤  .............................................المناخ السائد داخل الصف والمؤسسة  -و
  ٣  ..................................................ساعات الدراسة وأوقات الراحة  -ز
  ٥  .......................................................الخدمات والرعاية الصحية  -ح
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٧٣  

  
  :أولياء أمور المتعلمين عن المؤسسة التعليمية  رضاءاستبانة ) ٣٣(
  

  تقييم رضاء أولياء أمور المتعلمين عن   :  الهدف من االستبانة
  المؤسسة والعملية التعليمية 

  

  ياء أمور المتعلمين ، ُتطبق عينة ممثلة من أول  :  االستبانةمستخدم 
  على كل واحد منهم على حدة

  

  ،تتضمن االستبانة مجموعـة مـن العبارات  :  االستبانة مكونات
  ُيفترض  ، التير عن الممارسات الفعليةالتى ُتعبِّ 

  .أولياء أمور المتعلمينو أن تؤديها المؤسسة 
  وهذه العبارات ترتبط بمجموعة من العناصر، 

  :وهي كالتالي
  

  عدد  العناصر  
 العبارات

  ٤  ........................................................................المتعلمون   -أ
  ٦  ..........ن، التي يتعرض لها المتعلمو طريقة تعامل أعضاء المؤسسة مع المشكالت  - ب
  ٥  ....................................................االستجابة للمقترحات والشكاوى  -ج
  ٣  .......................................................المشاركة فى اتخاذ القرارات  -د
  ٤  .........................................................طرائق وأساليب التدريس   -هـ
  ٥  .....................................................................أساليب التقويم  -و
  ٦  ................................................................الخدمات واألنشطة  -ز
  ٥  ...................................................................الرعاية الصحية  -ح

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

٧٤  

  
  : بطاقات المالحظة ) ٤

  
  :قة المالحظة الصفية ألساليب التعلم النشط بطا) ٣٤(
  

ـــم والمـــتعلم ألســـاليب   :الهدف من البطاقة تقيـــيم مـــدى ممارســـة المعل
   .التعلم النشط داخل الفصل الدراسي

  

حيــــــــث  ؛معلمــــــــو المــــــــواد الدراســــــــية األساســــــــية  :  مستخدم البطاقة
ـــــــى حـــــــدة، ُتخصـــــــص  ـــــــم عل ـــــــة لكـــــــل معل بطاق

ن، لمــــــيوالمــــــوجهين، وقيــــــادة المؤسســــــة، والمتع
حيــث ُتخصــص بطاقــة لكــل مــتعلم علــى حــدة ، 

بشــكل  ويــتم اختيــار عينــة ممثلــة مــن المتعلمــين
   .عشوائي

  

تشــــتمل البطاقــــة علــــى مجموعــــة مــــن العبــــارات   :  مكونات البطاقة
لقــــــة الخاصــــــة بــــــأداءات المعلــــــم والمــــــتعلم المتع

، التى ُتمارس أثناء بالتعلم النشط والتعلم الذاتي
   .خل المؤسسةالعملية التعليمية دا

  

  
  عدد  المؤشرات  م

 العبارات
  ٢٠  ........................................................مالحظة أداءات المعلم  ١
  ١٣  .......................................................مالحظة أداءات المتعلم  ٢
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٧٥  

  :طريقة حساب درجات األدوات
لتحديد جوانب القوة  ؛تطوير وفرق التحسين بالمؤسسة بتطبيق أدوات جمع البياناتيقوم فريق قيادة ال   - ١

لوضع خطة التحسين، أو فى نهاية  ؛فى ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد ،الضعفجوانب و 
  .الخطة لمعرفة مدى تحقيق المعايير

لتقييم مدى تحقق الممارسة  ؛من غير المناسب لفريق قيادة التطوير بالمؤسسة استخدام بطاقة واحدة  -٢
مع أدوات تقييم  ،للمعلم التقييم الذاتي: ، مثلأو المؤشر، ولكن يفضل استخدام أكثر من بطاقة

ألدوات باإلضافة إلى ا، )المتعلمين –الزمالء  –المدرس األول  –القيادة المدرسية (اآلخرين ألدائه 
، على أن يستخدم الفريق )ية، وتحليل الوثائقوالجماع ،الفردية :المالحظة، والمقابالت: مثل(األخرى 

 :وذلك لعدة أسباب ؛ للتحقق من الممارسة الواحدة؛أداتين على األقل

 ،يجعل هناك صدًقا من تحقق المعايير والمؤشرات، ويظهر مدى التناقض ،استخدام أكثر من بطاقة  )أ(
  .أو التطابق بين اآلراء لتحليل األسباب ومناقشتها

بهدف  ؛للذات، وتقبل تقييم اآلخرين له التقييم الموضوعي :تعدد أدوات القياس، مثل نشر ثقافة  )ب(
 .بما يضمن فاعلية وضمان الجودة ،تحسين األداء المدرسى

 .أو من قبل اآلخرين له ،الموضوعية فى القياس والتقييم من قبل الفرد لذاته  )ج(

لمعرفة الوضع الحقيقي  ؛الدرجات الدقةالفريق المكلف بتطبيق األدوات وحساب  يجب أن يراعي  -٣
  .فى ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد ،للمدرسة

  :يتم حساب الدرجات على النحو التالي  -٤
  

  : بطاقات التقييم،واالستبانات، وبطاقة المالحظة  - أوال 
لمؤسسات  استمارة التقييم الذاتييراعى التأكد من تطابق رقم العبارة فى أدوات جمع البيانات و   - أ

أكثر من عبارة  فى استمارة التقييم الذاتي، علًما بأنه قد يكون لممارسة ما التعليم قبل الجامعي
  :فعلى سبيل المثال. لتقييم الممارسة

  
  :فى استمارة التقييم الذاتيالممارسة التالية 

  
  ٢- ٢- ١- ١  المعلمين والعاملينن عن و يشارك فى صياغة  الرؤية ممثل

  
  :لممارسة ثالث عبارات لتقييمها على النحو التالينجد أن لهذه ا

  
لوضع وصياغة رؤية  ،خصائيون االجتماعيون فى دعوة ممثلين عن المعلمينيشارك اإل  أ/٢- ٢- ١- ١  

  .المؤسسة
باستخدام شبكة اإلنترنت حول أهم المستجدات فى  ،خصائيو التكنولوجيا بعمل بحثإيقوم   ب/٢- ٢- ١- ١

  .صياغة الرؤية
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٧٦  

ُيطلب من العاملين بالمؤسسة المشاركة فى كتابة رؤيـة المؤسسـة علـى لوحـات وملصـقات   ج/٢- ٢- ١- ١
  .واضحة

  

على  ،يتم االستجابة على كل عبارة من عبارات البطاقة، وحساب درجة كل عبارة فرعية للممارسة  - ب
  :النحوالتالي

  

  
  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  مستوى التقدير

  ١  ٢  ٣  ٤  الدرجات
  
 ؛مقربــــًا إلـــى أقـــرب رقـــم صــــحيح ،م حســـاب متوســـط درجـــات العبــــارات الخاصـــة بالممارســـة الواحـــدةيـــت -ج

  . للحصول على تقدير لها
تطبق نفس الخطوات السابقة لتقدير الدرجات، ولكن ُيحسب  ،بالنسبة لالستبانات وبطاقة المالحظة -د

   .  متوسط درجات العبارات لكل ُبعد من أبعاد االستبانة أو البطاقة
  

  :قوائم التحقق -  ثانيا
 ،يمكن أن تستخدم المؤسسة التعليمية هذه القوائم في مراجعة بعض األنشطة والمهام واإلجراءات - أ

علمًا بأن كل قائمة تشتمل على مجموعة من األبعاد،  ؛ للتحقق من جودة أدائها،التي تقوم بها
 .يتضمن كل ُبعد عددًا من العبارات

  في قائمة التحقق من جودة الخطة المدرسية  " ارتباط الخطة بالدراسة الذاتية" :ومثال ذلك الُبعد الثاني
 

  ارتباط الخطة بالدراسة الذاتية  الُبعد   - العبارات
 تتسم الخطة بالواقعية في تناول المشكلة التي تعالجها  ١٤

 تعالج الخطة المشكالت المؤسسية األكثر إلحاًحا   ١٥

لــــى نتــــائج الدراســــة الذاتيــــة ســــتند الخطــــة فــــي بنائهــــا عت  ١٦
  للمؤسسة

لكل فرد من مستخدمي القائمة، " ال"أو  ،"نعم"تكون االستجابة على كل عبارة من عبارات القوائم بـ - ب
 :بحيث تقدر الدرجات كالتالي

  ال  نعم  مستوى التقدير
  صفر  ١  الدرجات
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٧٧  

 :اد كل قائمة، ومثال ذلكلكل ُبعد من أبع" نعم"يتم حساب النسبة المئوية لالستجابات بـ - جـ

  :أفراد خمسة استجاب لها قائمة التحقق من جودة الخطة المدرسية، وقد
 

  اُلبعد
عدد 
  العبارات

عدد 
اإلستجابات 

  الكلية

عدد 
اإلستجابات 

  "نعم" بـ

النسبة المئوية لالستجابات بـ 
  "نعم"

  %٦٠=١٠٠×)٦٥÷٣٩(  ٣٩  ٦٥=٥×١٣  ١٣  اإلطار العام للخطة 
  %٦,٦٦= ١٠٠×)١٥÷١٠(  ١٠  ١٥=٥×٣  ٣  الدراسة الذاتيةارتباط الخطة ب
 %٥٠= ١٠٠×)٢٠÷١٠(  ١٠  ٢٠=٥×٤  ٤  إمكانات  الخطة

مهام القائمين على تنفيذ مراحل 
  الخطة

٦٠= ١٠٠×)٢٥÷١٥(  ١٥  ٢٥=٥×٥  ٥% 

كان ذلك  ،ويراعى أنه ال توجد نسب قاطعة لالستجابات على هذه القوائم، ولكن كلما ارتفعت هذه النسب

  .تعبيرًا عن جودة أداء المؤسسة أكثر
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٧٨  
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٧٩  

  
  
  
  
  
  
  

  اجلزء الثاني
  أدوات مجع البيانات

  
  

  :بطاقات التقييم) ١(
  

  : بطاقات القدرة املؤسسية) أ(
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٨١  

  
  
  
  

تمــاد لمؤسســات ضــوء معــايير الجــودة واالع ، فــيتقيــيم أداء القيــادة المدرســية ذاتيــاً   :  البطاقةالهدف من 
  .التعليم قبل الجامعي

  .كل منهم على حدة) الوكالء/ الناظر/ المدير(القيادة المدرسية   :  البطاقةمستخدم 
  

  :تعليمات التطبيق
مجموعة من العبارات التى تعبر عن الممارسات الفعلية، التى ُيفترض أن على هذه البطاقة تشمل 

لعبارات ترتبط بتحقق مجموعة داخل المؤسسة، وهذه ا) الوكالء/ الناظر/ المدير(تؤديها القيادة المدرسية 
يقة المعايير نصت عليها وث ، التي)بالقدرة المؤسسية(الخاصة  والمجاالت ،والمعايير ،من المؤشرات

وأمام كل من هذه . ، الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادللتعليم قبل الجامعي
  :العبارات أربعة تقديرات كالتالى

  
  .ا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوالإذ  :  دائماً  
  .األحوال أغلبإذا انطبقت العبارة عليك فى   :  غالبًا  
  .إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  
  .إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

عبر عن األداء الفعلي التى تُ لخانة اتحت )  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية . فى المؤسسة

 .فى المؤسسة، وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
 

   وشكرا على تعاونك
  
  

  المؤسسيةبطاقة تقييم قيادة المؤسسة للقدرة ) ١(
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  :البيانات األساسية
    ليميةاإلدارة التع        المديرية التعليمية

        
        اسـم المؤسسة

        
        الوكيل/الناظر/ اسم المدير

        
        التخصـــص

  
  

    دبلوم تربوي             بكالوريوس              تأهيل تربوي    يأعلى مؤهل دراس
              
    أخـــرى             دكتــوراه         ماجستــير     
              

  برة بالعملمدة الخ
    سنوات فأكثر ٥       سنوات     ٥–٣من   سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥        سنوات   ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي                رياض أطفال     :المرحلة التعليمية

        يثانو               عداديإ         
 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات      رسمي  :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات  
              

    خاص عربي         لغـــات      عــــام  :تعليم أزهري 
            لغات خاص  
  

  /       /            :تاريخ استيفاء البطاقة        
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٨٣  

  

 نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبــارة  م
  :توجد وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية المؤسسة  ١- ١- ١
  رؤية المؤسسة صياغةتُعقد اجتماعات مع العاملين والمعلمين ل  أ/٢- ١- ١- ١
اإلدارة المدرســية فــى حضــور االجتماعــات الخاصــة  يشــارك ممثلــون عــن  ب/٢- ١- ١- ١

  بتحديد رؤية المؤسسة
  رؤية وصياغةاالجتماعات الخاصة بوضع فى يثري المشاركون ج/٢- ١- ١- ١

 المؤسسة  

وأوليــــاء  يشــــارك األخصــــائيون االجتمــــاعيون فــــى دعــــوة مجلــــس األمنــــاء  أ/٣- ١- ١- ١
  ؛ لوضع وصياغة رؤية المؤسسةاألمور

  أدعو خبراء من المجتمع المحلى؛ للمشاركة فى وضع رؤية المؤسسة   ب/٣- ١- ١- ١
بهـدف ؛ ومجلس األمنـاء وغيـرهم أعقد اجتماعات مع ممثلي أولياء األمور  ج/٣- ١- ١- ١

  رؤية المؤسسةزيادة وعيهم ب
    

  :توجد وثيقة واضحة ومعلنه لرسالة المؤسسة  ١- ٢- ١
  مراجعة رسالة المؤسسةلصياغة و جتماعات دورية مع العاملين؛ أعقد ا  أ/٣- ١- ٢- ١
أشــرك ممثلــين مــن العــاملين فــى حضــور االجتماعــات الخاصــة بصــياغة   ب/٣- ١- ٢- ١

  ومراجعتها رسالة المؤسسة
رسالة المؤسسة  ومراجعة صياغةبيثري المشاركون االجتماعات الخاصة،   ج/٣- ١- ٢- ١
للمشـاركة فـى وضـع وصـياغة رسـالة وأوليـاء األمـور جلس األمنـاء أدعو م  أ/٤- ٢- ٢- ١

  المؤسسة
؛ لحـثهم والمجتمـع المحلـى أعقد اجتماعات مع ممثلـي المؤسسـات التربويـة  ب/٤- ٢- ٢- ١

  على المشاركة فى وضع رسالة المؤسسة
    

لمنظمــة تــوفر القيــادة نظامــًا إلدارة المؤسســة يعكــس القــوانين واللــوائح ا  ١- ١- ٢
  :للعمل

ُأطبق القوانين والتشريعات، مراعًيا مصلحة المؤسسة، وحاجـات المتعلمـين   أ/١- ١- ١- ٢
  والعاملين

  بما يحقق فاعلية المؤسسة ُأفضل المرونة فى تطبيق اللوائح والقوانين  ب/١- ١- ١- ٢
 ئح على العاملين أراعى مبادئ الشفافية والوضوح فى تطبيق القوانين واللوا  ج/١- ١- ١- ٢
ـــوائح بمـــا  أســـتخدم  ٢- ١- ١- ٢ ـــة فـــى ضـــوء القـــوانين والل ـــة والتنفيذي صـــالحياتى اإلداري

   ُيحِقَ◌ق فاعلية المؤسسة  
علـــى وجـــود هيكـــل تنظيمـــى يوضـــح المســـؤوليات والســـلطات فـــى أحـــرص   أ/٣- ١- ١- ٢

  ضوء االختصاصات بين العاملين بالمؤسسة
قل السلطات على نظام التفويض للشخص المناسب وفقًا لنـوع فى ن أعتمد  ب/٣- ١- ١- ٢

   العمل
أحـــرص علـــى إعـــالم العـــاملين بالمؤسســـة بالتشـــريعات والقـــوانين الخاصـــة   أ/٤- ١- ١- ٢

  بحقوق الطفل  
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 نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبــارة  م
ُأشــــجع العــــاملين بالمؤسســــة علــــى تطبيــــق التشــــريعات والقــــوانين الخاصــــة   ب/٤- ١- ١- ٢

  بالطفل
ـــذين يقصـــرون فـــى تطبيـــق التشـــريعات والقـــوانين يـــتم م  ج/٤- ١- ١- ٢ حاســـبة العـــاملين ال

  الطفل  قالخاصة بحقو 
    

  :تتبع القيادة أساليب ديمقراطية فى إدارة المؤسسة وصنع القرار  ٢- ١- ٢
ُأتيح لجميع العاملين والمجتمع المحلـي الفرصـة فـي صـنع واتخـاذ القـرارات   أ/١- ٢- ١- ٢

  ية التعليميةالمؤثرة في العمل
فى القرارات المهمـة حتـى  همناقشأعقد اجتماعات مع العاملين والمعنيين وأ  ب/١- ٢- ١- ٢

  نصل إلى نتيجة بإجماع الحضور
أحــــرص علــــى أن يكــــون تشــــكيل مجلــــس األمنــــاء وفــــق اللــــوائح والقــــرارات   أ/٢- ٢- ١- ٢

  المنظمة لذلك
ء دور فعـــال فـــى صـــنع القـــرارات أحـــرص علـــى أن يكـــون لمجلـــس األمنـــا  ب/٢- ٢- ١- ٢

  وتطوير المؤسسة 
أهــــتم بمعرفــــة مقترحــــات وشــــكاوى العــــاملين والمعنيــــين بالعمليــــة التعليميــــة   أ/٣- ٢- ١- ٢

  لعالجها
أشـــكل لجنـــة للبحـــث ودراســـة أهـــم المشـــكالت والمقترحـــات التـــى يعرضـــها   ب/٣- ٢- ١- ٢

  المعنيين والسبل حلها
  ت تنفيذ المقترحات البناءة وتالفى أسباب الشكاوىأتابع إجراءا  ج/٣- ٢- ١- ٢

    
  :للحد من تغيب المتعلمين وتسربهمآليات توفر القيادة   ٣- ١- ٢
 ُيسهم اإلخصائي االجتماعي فى حصر المتعلمين ذوي المشكالت المادية  أ/١- ٣ - ١- ٢

  أو االجتماعية أو التعليمية
  لنفسي فى حصر المتعلمين ذوي المشكالت النفسيةخصائي اُيسهم األ ب/١- ٣ - ١- ٢
تسـربهم مـن و سباب كثرة غياب المتعلمـين، أخصائي االجتماعي يبحث األ ج/١- ٣ - ١- ٢

  المؤسسة
  أسباب مشكلة التسرب والغياب ى النفسىاألخصائ يبحث  د/١- ٣- ١- ٢
مج لتوعيــة المتعلمــين خصــائى االجتمــاعي والنفســي فــى تــوفير بــراُيســهم األ  أ/٢- ٣- ١- ٢

  بأهمية التعليم
ـــاء ُيســـهم األ ب/٢- ٣ - ١- ٢ ـــة أولي ـــوفير بـــرامج لتوعي خصـــائى االجتمـــاعي والنفســـي فـــى ت

  األمور بأهمية التعليم
ُينظم األخصائي النفسى ندوات تتعلق بكثرة الغياب والتسرب من المؤسسة  ج/٢- ٣ - ١- ٢

  وأسبابه، ودوافعه، وطرق عالجه
أنســق مــع األخصــائى االجتمــاعى والنفســى لعقــد اجتمــاع لمناقشــة البحــث د  / ٢- ٣- ١- ٢

  المتعلقة بأسباب مشكلة التسرب والغياب 
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٨٥  

 نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبــارة  م
  :داخل المؤسسةالتعلُّم عمليتى التعليم و تدعم القيادة   ١- ٢- ٢
  لم النشط داخل الفصول الدراسيةنفيذ أنشطة التعُأوجه المعلمين لت  أ/١- ١- ٢- ٢
  متنوعة تعليمية أنشطة أشجع العاملين على التعاون فى تنفيذ   ب/١- ١- ٢- ٢
   التعليميةاالستراتيجيات حرص على توفير مصادر متنوعة لشرح أفضل أ  ج/١- ١- ٢- ٢
  لُّم النشطُأوفر جوائز للمعلمين المتميزين في استخدام استراتيجيات التع  د/١- ١- ٢- ٢
 معرفيـــــةُأوجـــــه المعلمـــــين لبنـــــاء اختبـــــارات متنوعـــــة، تراعـــــي المســـــتويات ال  أ /٢- ١- ٢- ٢

  المتباينة للطالب
  ُأوجه المعلمين إلعداد مجموعة أدوات لتقويم المتعلمين مهاريًا    ب/٢- ١- ٢- ٢
  دانيًا ُأوجه المعلمين إلعداد مجموعة أدوات لتقويم المتعلمين وج  ج/٢- ١- ٢- ٢
ُأتـــابع نتـــائج تقـــويم جوانـــب الـــتعلم لـــدى المتعلمـــين فـــى ضـــوء نـــواتج الـــتعلم   د/٢- ١- ٢- ٢

  المستهدفة  
ُأعلــــن أوليــــاء األمــــور بنتــــائج أبنــــائهم الشــــهرية، مــــن خــــالل بطاقــــة األداء   د/٢- ١- ٢- ٢

  المدرسي
  عبر قاعدة البياناتُيتابع األخصائيون تطور أداء المتعلمين فى التحصيل   هـ/٢- ١- ٢- ٢
  المعلمين لزمالئهم فى تطوير العملية التعليميةالموجهين و  أستفيد من تقييم  أ/٣- ١- ٢- ٢
  بالمؤسسةوأداءهم ُأعد تقريرًا دوريًا عن أنشطة المعلمين   ب/٣- ١- ٢- ٢
ُأشجع المعلمـين علـى تحديـد جوانـب القـوة وجوانـب الضـعف فـي المؤسسـة   ج/٣- ١- ٢- ٢

  تياً ذا
  أستخدم النقد البناء عند توضيح نقاط الضعف لدى المدرسين  د/٣- ١- ٢- ٢

    
  :التنمية المهنية لجميع العاملين داخل المؤسسةدعم القيادة ت  ٢- ٢- ٢
ــــدريب والجــــودة   أ/١- ٢- ٢- ٢ ــــار مجموعــــة مــــن األفــــراد المــــدربين للعمــــل بوحــــدة الت أخت

  بالمؤسسة
  وفر الوقت المناسب لتنفيذ برامج وأنشطة وحدة التدريب والجودةأ  ب/١- ٢- ٢- ٢
  أعمل على توفير الموارد المادية؛ لتنفيذ برامج وحدة التدريب والجودة  ج/١- ٢- ٢- ٢
  ُأشجع المعلمين بالمؤسسة على التجديد والتطوير والتميز فى عملهم  أ/٢- ٢- ٢- ٢
  داريين على التجديد والتطوير والتميز فى عملهم ُأشجع األخصائيين واإل  ب/٢- ٢- ٢- ٢
  تميزين من العاملين بالمؤسسةم الميِ كر أدعوا فيها المعنيين لتأنّظم حفلة   ج/٢- ٢- ٢- ٢
أكلــف وحــدة التــدريب والجــودة بوضــع خطــة تدريبيــة فــى ضــوء احتياجــات   أ/٣- ٢- ٢- ٢

  العاملين
دة بعقــد لقــاءات؛ لنشــر الــوعي بأهميــة التنميــة الجــو ُأكلــف وحــدة التــدريب و   ب/٣- ٢- ٢- ٢

  المهنية والتطوير المستمر للعاملين والمؤسسة 
  أوفر الوقت واإلمكانات لتدريب العاملين داخل أو خارج المؤسسة   ج/٣- ٢- ٢- ٢
  ُأشجع العاملين على البحث واالطالع والتنمية الذاتية  د/٣- ٢- ٢- ٢
  ين المتفوقين فى التدريب واالطالع وٕاجراء البحوثأكرم العامل  هـ/٣- ٢- ٢- ٢

    
  : توظيف المؤسسة مواردها البشرية لتحسين األداء  ١- ١- ٣
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٨٦  

 نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبــارة  م
هتم باالستفادة من قاعدة بيانـات العـاملين ومـؤهالتهم وخبـراتهم بمـا يحقـق أ  أ/١- ١- ١- ٣

  فاعلية المؤسسة
لين بالمؤسســة فــى ســد العجــز وتبــادل ســتفيد مــن خبــرات ومهــارات العــامأ  ب/١- ١- ١- ٣

  الخبرات بين المعلمين بما يحقق نواتج التعلم 
.. المالحظـــة والمناقشـــة واســـتطالع الـــرأى: أســـتخدم أســـاليب متعـــددة مثـــل  أ/٢- ١- ١- ٣

  وغيرها فى التحقق من كفاءة العاملين فى أدائهم 
ن لمناقشــة ســبل تقــويم كفــاءة أعقــد اجتماعــات دوريــة مــع العــاملين والمعنيــي  ب/٢- ١- ١- ٣

  توظيف الموارد البشرية بالمؤسسة
  :خطط للتنمية المهنية والبشريةوجود   ٢- ١- ٣
أحــرص علــى تنفيــذ بعــض التــدريبات لتنميــة مهــارات األمــن والســالمة لــدى   أ/١- ٢- ١- ٣

  العاملين والمتعلمين
لين والمتعلمـــين مهـــارات أجـــرى تجربـــة إخـــالء للتحقـــق مـــن اكتســـاب العـــام  ب/١- ٢- ١- ٣

  األمن والسالمة
  أضع خطة وفقا الحتياجات العاملين بالمؤسسة   أ/٢- ٢- ١- ٣
  توفير الدعم الالزم لتنفيذ خطة التنمية المهنية للعاملين  ب/٢- ٢- ١- ٣
أهــتم بتقيــيم مــردود البــرامج التدريبيــة علــى أداء العــاملين فــى تحقيــق نــواتج   ج/٢- ٢- ١- ٣

  مالتعل
  :لمواردها المالية المتاحة لتلبية احتياجاتها ةتوظيف المؤسس  ٢- ٣- ٣
ُأشــكل لجنــة لتحديــد االحتياجــات الماليــة للمؤسســة فــى ضــوء نتــائج دراســة   ١- ٢- ٣- ٣

  التقييم الذاتية
ُتشــكل لجنــة تضــم األخصــائيين وبعــض العــاملين ومجلــس األمنــاء لتحديــد   أ/٢- ٢- ٣- ٣

  انية وفقًا ألولويات واحتياجات المؤسسةبنود صرف الميز 
ــــة فــــى ضــــوء   ب/٢- ٢- ٣- ٣ ــــامى للميزاني ــــر الحســــاب الخت أعقــــد اجتمــــاع لمناقشــــة التقري

  األولويات واالحتياجات
    

 :لبيئة داعمة للمشاركة المجتمعيةالمؤسسة وفير ت  ١- ١- ٤
نـدوات، ملصـقات، بـرامج ( ُأكلف فريـق المشـاركة المجتمعيـة بتفعيـل آليـات  ١- ١- ١- ٤

  للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية ...) تدريبية
ـــرات أُ   أ/٢- ١- ١- ٤ كلـــف األخصـــائى االجتمـــاعى بإعـــداد قاعـــدة بيانـــات بإمكانـــات وخب

  أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلى لالستفادة بها وقت الحاجة
ضــاء المجتمــع المحلــى فــى تطــوير أعتمــد فــى تحديــد أولويــات مشــاركة أع  ب/٢- ١- ١- ٤

المادية والبشرية (العملية التعليمية على نتائج دراسة التقويم الذاتى والموارد 
  المتاحة ) 

    
 :والمجتمع المحلى فى تفعيل المشاركة المجتمعيةالمؤسسة عاون ت  ٢- ١- ٤
ات تطـــوير أســـتعين بخبـــرات أعضـــاء المجتمـــع المحلـــى فـــى تلبيـــة احتياجـــ  ١- ٢- ١- ٤

  العملية التعليمية



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

٨٧  

 نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبــارة  م
لمتابعــــة وتقيــــيم أنشــــطة المشــــاركة ) اســــتبيانات، مقــــابالت(توجــــد آليــــات   أ/٢- ٢- ١- ٤

  المجتمعية 
ــــة علــــى العمليــــة   ب/٢- ٢- ١- ٤ ــــيم مــــردودة أنشــــطة المشــــاركة المجتمعي ــــائج تقي ــــن نت أعل

  التعليمية وتقديم تغذية راجعة
    

  : ما داخليا لضمان الجودةتضع المؤسسة نظا  ١- ١- ٥
مشاركة المعنيـين بالمؤسسـة فـى وضـع خطـة عمـل، تضـمن حرص على أ  أ/١- ١- ١- ٥

  االلتزام بمعايير الجودة داخل المؤسسة
  ُأحدد للمعلمين دورهم فى خطة التطوير؛ لمعرفة ما يتحقق منها باستمرار  ب/١- ١- ١- ٥
ضـــمان الجـــودة لمتابعـــة عمليـــات التقـــويم  تُعقـــد ورش عمـــل لتـــدريب فريـــق  ج/١- ١- ١- ٥

  وخطط التحسين
    
  :تضع المؤسسة نظامًا للمسألة والمحاسبة يعتمد على نتائج التقويم   ٢-١-٥
أعقـــد اجتماعـــات مـــع العـــاملين ومجلـــس األمنـــاء لوضـــع قواعـــد المســـاءلة   أ/١- ٢- ١- ٥

  والمحاسبية تناسب كافة المستويات 
حرص على إعالم العاملين بالمؤسسة بقواعد المساءلة والمحاسبية بطرق أ  ب/١- ٢- ١- ٥

  عدة
طبق قواعد المساءلة والمحاسبية بوضوح وشفافية وموضوعية على جميع أُ   أ/٢- ٢- ١- ٥

  بالمؤسسةالعاملين 
أعقـــد اجتمـــاع مـــع مجلـــس األمنـــاء لعـــرض نتـــائج تطبيـــق قواعـــد المســـاءلة   ب/٢- ٢- ١- ٥

  العاملين بالمؤسسة والمحاسبية على
    

ــــتعلم المؤسســــة تقــــوم   ١- ٢- ٥ ــــذاتى فــــى ضــــوء نــــواتج ال بعمليــــات التقــــويم ال
  :المستهدفة

أكلــف وحــدة التــدريب والجــودة بتــدريب العــاملين عــل إجــراء دراســة التقــويم   أ/٢- ١- ٢- ٥
  الذاتى

عــن جميــع العــاملين ُيشــكل فريــق إجــراء دراســة التقــويم الــذاتى مــن ممثلــين   ب/٢- ١- ٢- ٥
  بالمؤسسة

  أعمل عل توفير المواد واإلمكانات الالزمة إلجراء خطة الدراسة الذاتية   ج/٢- ١- ٢- ٥
أعقـــد لقـــاءات مـــع ممثلـــى الفـــرق لمراجعـــة اإلحصـــاءات وتقيــــيم األداءات   أ/٣- ١- ٢- ٥

  الواردة فى التقرير
  ووضوح صياغاته أراجع التقرير من حيث اتساق مكوناته  ب/٣- ١- ٢- ٥
أعقــد اجتمــاع مــع العــاملين ومجلــس األمنــاء لمناقشــة نتــائج دراســة التقــويم   أ/٤- ١- ٢- ٥

  الذاتى 
أستفيد مـن نتـائج دراسـة التقـويم الـذاتى فـى إعـداد خطـة التحسـين وضـمان   ب/٤- ١- ٢- ٥

  الجودة
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٨٨  

 نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبــارة  م
    

  :ضع المؤسسة خطة للتحسين المستمر لألداء الشاملت  ٢- ٢- ٥
أكلــف وحــدة التــدريب والجــودة بتــدريب العــاملين علــى تنفيــذ خطــة التحســين   أ/٢- ٢- ٢- ٥

  بفاعلية
ــــذ خطــــة التحســــين مــــن ممثلــــين عــــن جميــــع العــــاملين   ب/٢- ٢- ٢- ٥ ــــق لتنفي ُيشــــكل فري

  بالمؤسسة
  أوفر الموارد واإلمكانات الالزمة لتنفيذ خطة التحسين بفاعلية  ج/٢- ٢- ٢- ٥
أعقــد اجتمــاع مــع العــاملين ومجلــس األمنــاء لمناقشــة نتــائج متابعــة تنفيــذ   أ/٣- ٢- ٢- ٥

  خطة التحسين 
أستفيد من نتائج تقييم ومتابعة تنفيذ خطة التحسين فى تقديم تغذيـة راجعـة   ب/٣- ٢- ٢- ٥

  للمسئولين عن تطوير المؤسسة 
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٨٩  

  
  
  
  

فــى  ،أوليــاء األمــور/ ة نظــر مجلــس األمنــاءمــن وجهــ ،تقيــيم القــدرة المؤسســية  :  البطاقةالهدف من 
  يضوء معايير االعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامع

  أولياء األمور كل على حدة/ عينة ممثلة من مجلس األمناء   :  البطاقةمستخدم 
 

  :تعليمات التطبيق
المدرسية  ترتبط بمختلف مؤشرات أداء القيادة ، التيمجموعة من العباراتعلى هذه البطاقة تشتمل 

الصادرة  ،مرتبطة بكل معيار من معايير الجودة واالعتماد ، وهيداخل المؤسسة) الوكالء/ الناظر/ المدير(
  :وأمام كل من هذه العبارات أربعة تقديرات هى. عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً  
  األحوال أغلبإذا انطبقت العبارة عليك فى   :   غالباً  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

عبر عن وجهة نظرك نة التى تُ الخاتحت )  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
، علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد )الوكالء/ الناظر/ المدير(درسية فى أداء القيادة الم

 .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد ؛بها فى تطوير العملية التعليمية فى المؤسسة

  
 

  وشكرا على تعاونك
  

  أولياء األمور للقدرة/ ألمناءبطاقة تقييم مجلس ا) ٢(
  المؤسسية
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٩٠  

  :البيانات األساسية 
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

        
        ةاسـم المؤسس

        
        الوكيل/الناظر/ اسم المدير

  
        ابتدائي         رياض أطفال  :المرحلة التعليمية

        يثانو            يإعداد       
 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات      رسمي       :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات   
              

    خاص عربي       ـاتلغــ       عــــام   :تعليم أزهري
            خاص لغات     
  
  

          اسم القائم على التقييم
  

    يمجتمع محل   مجلس أمناء         أمر       ولي    ـةحالصفـ
              
  
  /      /          :تاريخ استيفاءالبطاقة 
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٩١  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :توجد وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية المؤسسة  ١- ١- ١
 فى صياغة ومناقشة رؤية المؤسسة واآلباء القيادة مجلس األمناء ُيشارك   ٢- ١- ١- ١
   تنشر المؤسسة الرؤية بأساليب متنوعة أ/٣- ١- ١- ١
أشارك فى الندوات وورش العمل الخاصة بالتوعية برؤية المؤسسة وسبل ب/٣- ١- ١- ١

  حقيقهات
  :توجد وثيقة واضحة ومعلنه لرسالة المؤسسة  ١- ٢- ١
أوليــاء األمــور ومجلــس األمنــاء لحضــور االجتماعــات الدوريــة مــدير اليــدعو  أ/٣- ١- ٢- ١

  مراجعة رسالة المؤسسة صياغة و الخاصة ب
ُيشارك مجلس األمناء بفاعلية فى المناقشات الخاصة بصـياغة ومراجعـة ب/٣- ١- ٢- ١

  سالة المؤسسة ر 
   تنشر المؤسسة الرسالة بأساليب متنوعة  ٤- ١- ٢- ١
ـــة برســـالة المؤسســـة   ٤- ١- ٢- ١ أشـــارك فـــى النـــدوات وورش العمـــل الخاصـــة بالتوعي

  وسبل تحقيقها
تــوفر القيــادة نظامــًا إلدارة المؤسســة يعكــس القــوانين واللــوائح المنظمــة   ١- ١- ٢

  :للعمل
المؤسسة على إعالم العاملين بها بالتشريعات والقـوانين الخاصـة تحرص  أ/٤- ١- ١- ٢

  بحقوق الطفل  
ُتشـجع المؤسســة العـاملين بهــا علـى تطبيــق التشـريعات والقــوانين الخاصــة ب/٤- ١- ١- ٢

  بالطفل
  :تتبع القيادة أساليب ديمقراطية فى إدارة المؤسسة وصنع القرار  ٢- ١- ٢
للمشاركة الفرصة ومجلس األمناء المجتمع المحلي عضاء ألدير المتيح يُ  أ/١- ٢- ١- ٢

  في صنع واتخاذ القرارات المؤثرة في العملية التعليمية
تعقـــــد القيـــــادة اجتماعـــــات مـــــع العـــــاملين ومجلـــــس األمنـــــاء لتقيـــــيم األداء ب/١- ٢- ١- ٢

  المؤسسى فى ضوء القرارات المتخذة
ًا اللــوائح والقــرارات المنظمــة لــذلك مــع توضــيح ُيشــكل مجلــس األمنــاء وفقــ أ/٢- ٢- ١- ٢

  المهام واألدوار ألعضاه
تحــرص المؤسســة علــى أن يكــون لمجلــس األمنــاء دور فعــال فــى صــنع ب/٢- ٢- ١- ٢

  القرارات والتطوير بها وفقًا لمهام المجلس
لتلقـــى مقترحـــات ...) صـــناديق، مقـــابالت( تفعـــل القيـــادة آليـــات متنوعـــة  أ/٣- ٢- ١- ٢

  شكاوى العاملين والمعنيين بالعملية التعليمية لعالجهاو 
ُيشـــــارك مجـــــالس األمنـــــاء فـــــى لجنـــــة للبحـــــث ودراســـــة أهـــــم المشـــــكالت ب/٣- ٢- ١- ٢

  والمقترحات التى يعرضها المعنيين والسبل حلها
تســعى المؤسســة إلــى االســتفادة  مــن المقترحــات البنــاءة وتالفــى أســباب ج/٣- ٢- ١- ٢

  الشكاوى
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٩٢  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :للحد من تغيب المتعلمين وتسربهمآليات توفر القيادة   ٣- ١- ٢
ـــاء األمـــور ومجلـــس األمنـــاء للحـــد مـــن حـــاالت   ٢- ٣- ١- ٢ ـــادة  مـــع أولي تتعـــاون القي

  الغياب والتسرب
   

  :التنمية المهنية لجميع العاملين داخل المؤسسةدعم القيادة ت  ٢- ٢- ٢
سسة احتفال ُيشـارك فيـه مجلـس األمنـاء وممثلـين عـن المجتمـع المؤ نّظم ت  ٢- ٢- ٢- ٢

  تميزين من العاملين م الميِ كر المحلى لت
  :لمواردها المالية المتاحة لتلبية احتياجاتها ةتوظيف المؤسس  ٢- ٣- ٣
ُيشـــارك مجلـــس األمنـــاء فـــى لجنـــة تضـــم األخصـــائيين وبعـــض العـــاملين  أ/٢- ٢- ٣- ٣

  انية وفقًا ألولويات واحتياجات المؤسسةلتحديد بنود صرف الميز 
ُيشارك مجلس األمناء فى مراجعة التقرير الحساب الختـامى للميزانيـة فـى ب/٢- ٢- ٣- ٣

  ضوء األولويات واالحتياجات
 :لبيئة داعمة للمشاركة المجتمعيةالمؤسسة وفير ت  ١- ١- ٤

نـدوات، ملصـقات، بـرامج (عيـة يفعل فريق المشاركة المجتمعية آليات للتو   ١- ١- ١- ٤
  بأهمية المشاركة المجتمعية ...) تدريبية

تهـــتم المؤسســـة بإعـــداد قاعـــدة بيانـــات بإمكانـــات وخبـــرات أوليـــاء األمـــور  أ/٢- ١- ١- ٤
  وأعضاء المجتمع المحلى لالستفادة بها وقت الحاجة

مع المحلـى فـى تعتمد المؤسسة فى تحديد أولويات مشاركة أعضاء المجتب/٢- ١- ١- ٤
الماديـة (تطوير العملية التعليمية على نتائج دراسة التقويم الذاتى والموارد 

  المتاحة ) والبشرية 
البشــرية والماديــة فــى خدمــة المجتمــع : اســتخدام المؤسســة إمكاناتهــا  ٢- ١- ٤

  :المحلى
اجـات تستعين المؤسسة  بخبرات أعضاء المجتمع المحلـى فـى تلبيـة احتي  ١- ٢- ١- ٤

  تطوير العملية التعليمية
لمتابعــــة وتقيــــيم أنشــــطة المشــــاركة ) اســــتبيانات، مقــــابالت(توجــــد آليــــات  أ/٢- ٢- ١- ٤

  المجتمعية 
تُعلـــن المؤسســـة نتــــائج تقيـــيم مـــردود أنشــــطة المشـــاركة المجتمعيـــة علــــى ب/٢- ٢- ١- ٤

  العملية التعليمية وتقديم تغذية راجعة
  :نظامًا للمسألة والمحاسبة يعتمد على نتائج التقويم تضع المؤسسة  ٢-١-٥
ُيشــارك أعضــاء مجلــس األمنــاء فــى وضــع قواعــد المســاءلة والمحاســبية   ١- ٢- ١- ٥

  تناسب كافة المستويات بالمؤسسة
تعــــرض المؤسســــة بشــــفافية علــــى مجلــــس األمنــــاء نتــــائج تطبيــــق قواعــــد   ٢- ٢- ١- ٥

   المساءلة والمحاسبية على العاملين
بعمليــــات التقــــويم الــــذاتى فــــى ضــــوء نــــواتج الــــتعلم المؤسســــة تقــــوم   ١- ٢- ٥

  :المستهدفة



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

٩٣  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
تعقد المؤسسة اجتماع مع العاملين ومجلس األمناء لمناقشة نتـائج دراسـة  أ/٤- ١- ٢- ٥

  التقويم الذاتى 
  استفادت المؤسسة من نتائج دراسة التقويم الذاتى فى خطة التحسينب/٤- ١- ٢- ٥

  :ضع المؤسسة خطة للتحسين المستمر لألداء الشاملت  ٢- ٢- ٥
تعقد المؤسسة اجتماع مع العاملين ومجلس األمناء لمناقشة نتائج متابعة   ٣- ٢- ٢- ٥

  تنفيذ خطة التحسين 
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٩٤  

   
 
  
  

 والعــاملين بالمؤسســة فــى ،مــن وجهــة نظــر المعلمــين ،تقيــيم القــدرة المؤسســية  :  البطاقةالهدف من 
  .يضوء معايير االعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامع

  .المعلمون والعاملون بالمؤسسة  :  البطاقةمستخدم 
  

  :تعليمات التطبيق
الصادرة عن  ،ترتبط بمؤشرات القدرة المؤسسية ، التيمجموعة من العبارات البطاقة علىهذه  تشتمل

  :هى ،كل من هذه العبارات أربعة تقديراتوأمام . الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

  إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً  
  األحوال أغلبإذا انطبقت العبارة عليك فى   :  غالبًا  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

عبر عن وجهة نظرك تُ  تيال الخانةتحت )  √( بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة  برجاء التكرم
فى أداء القيادة المدرسية، علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى تطوير العملية 

  .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد ،التعليمية فى المؤسسة
  

 وشكرا على تعاونك                                                    

  

  بطاقة تقييم المعلمين و العاملين  للقدرة المؤسسية ) ٣(
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٩٥  

  :البيانات األساسية
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

        
        اسـم المؤسسة

        
        اسم القائم على التقييم

        
        التخصـــص

  
  

    ربويدبلوم ت        بكالوريوس            تأهيل تربوي   أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى       ةدكتــورا       ماجستــير   
              

  بالعمل مدة الخبرة
    سنوات فأكثر ٥  سنوات   ٥–٣من     سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥  سنوات   ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي                رياض أطفال      :المرحلة التعليمية

        ثانوى                إعدادى           
 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر      رسمي لغات      رسمي    :تعليـم عـام
              
            تخاص لغا    
              

    خاص عربي       لغـــات      عــــام   :تعليم أزهري
            خاص لغات    
  

  /      /         :تاريخ استيفاء البطاقة  
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٩٦  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :توجد وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية المؤسسة  ١- ١- ١
مراجعــــة رؤيـــــة صــــياغة و يــــة والخاصــــة بشــــارك فــــى االجتماعــــات الدور أُ   أ/٢- ١- ١- ١

  المؤسسة
فــــي صــــياغة رؤيــــة  العــــاملين بالمؤسســــة مشــــاركةتحــــرص القيــــادة علــــى   ب/٢- ١- ١- ١

  المؤسسة
تنشر المؤسسة الرؤية على العاملين بأساليب متنوعة بهدف زيـادة الـوعى   أ/٣- ١- ١- ١

  بها
  برؤية المؤسسة وسبل تحقيقها  أشارك فى الندوات وورش العمل بالتوعية  ب/٣- ١- ١- ١

    
    

  :توجد وثيقة واضحة ومعلنه لرسالة المؤسسة  ١- ٢- ١
 رســــالةمراجعــــة صــــياغة و شــــارك فــــى االجتماعــــات الدوريــــة والخاصــــة بأُ   أ/٣- ١- ٢- ١

  المؤسسة
 رســـالةفـــي صـــياغة  العـــاملين بالمؤسســـة مشـــاركةتحـــرص القيـــادة علـــى   ب/٣- ١- ٢- ١

  المؤسسة
تنشر المؤسسة الرسالة على العاملين بأساليب متنوعة بهدف زيادة الوعى   أ/٤- ١- ٢- ١

  بها
أشارك فى الندوات وورش العمل الخاصة بالتوعية برسالة المؤسسة وسبل   ب/٤- ١- ٢- ١

  تحقيقها
    

ظمــة تــوفر القيــادة نظامــًا إلدارة المؤسســة يعكــس القــوانين واللــوائح المن  ١- ١- ٢
  :للعمل

مصــلحة المؤسســة، وحاجــات تطبــق القيــادة القــوانين والتشــريعات، مراعيــة   أ/١- ١- ١- ٢
  المتعلمين والعاملين

   بمرونة بما ُيحقق فاعلية المؤسسة طبق اللوائح والقوانينتُ   ب/١- ١- ١- ٢
لـوائح علـى تراعى القيادة مبادئ الشفافية والوضـوح فـى تطبيـق القـوانين وال  ج/١- ١- ١- ٢

  العاملين 
القيــادة صــالحياتها اإلداريــة والتنفيذيــة فــى ضــوء القــوانين واللــوائح  ســتخدمت  أ/٢- ١- ١- ٢

   بما ُيحِقَ◌ق فاعلية المؤسسة  
لمتابعــــة فاعليــــة توظيــــف ..)مقــــابالت، بطاقــــات(تســــتخدم القيــــادة آليــــات   ب/٢- ١- ١- ٢

  الصالحيات اإلدارية بالمؤسسة 
القيادة على وجـود هيكـل تنظيمـى يوضـح المسـؤوليات والسـلطات حرص ت  أ/٣- ١- ١- ٢

  فى ضوء االختصاصات بين العاملين بالمؤسسة
ُيســتخدم نظــام التفــويض فــى نقــل الســلطات للشــخص المناســب وفقــًا لنــوع   ب/٣- ١- ١- ٢

   العمل
لقــــوانين تحــــرص القيــــادة علــــى إعــــالم العــــاملين بالمؤسســــة بالتشــــريعات وا  أ/٤- ١- ١- ٢

  الخاصة بحقوق الطفل  
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٩٧  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
ُتشــــجع القيــــادة العــــاملين بالمؤسســــة علــــى تطبيــــق التشــــريعات والقــــوانين   ب/٤- ١- ١- ٢

  الخاصة بالطفل
  الطفل  قمتابعة تطبيق العاملين لتشريعات والقوانين الخاصة بحقو   ج/٤- ١- ١- ٢

  :وصنع القرار تتبع القيادة أساليب ديمقراطية فى إدارة المؤسسة  ٢- ١- ٢
العـــاملين الفرصـــة فـــي صـــنع واتخـــاذ القـــرارات  القيـــادة لممثلـــين عـــنتـــيح تُ   أ/١- ٢- ١- ٢

  المؤثرة في العملية التعليمية
فـــى القـــرارات  تهمناقشـــتعقـــد القيـــادة اجتماعـــات مـــع العـــاملين والمعنيـــين لم  ب/١- ٢- ١- ٢

  المهمة 
ملين فــى تقيــيم األداء المؤسســى فــى ضــوء تتــيح القيــادة مشــاركة عــن العــا  ج/١- ٢- ١- ٢

  القرارات المتخذة
ـــات   أ/٣- ٢- ١- ٢ ـــادة آلي ـــابالت، صـــناديق(تفعـــل القي لتلقـــى مقترحـــات وشـــكاوى ...) مق

  العاملين بالمؤسسة
تبحث القيادة وتـدرس المشـكالت والمقترحـات التـى يعرضـها المعنيـين مـن   ب/٣- ٢- ١- ٢

  داخل وخارج المؤسسة وسبل حلها
  تعلن القيادة عن الحلول المقترحة وتتابع إجراءات تنفيذها  ج/٣- ٢- ١- ٢

  :توفر القيادة آليات؛ للحد من تغيب المتعلُّمين وتسربهم  ٣- ١- ٢
تتــيح القيــادة للعــاملين بالمؤسســة مشــاركة األخصــائيين فــى تحديــد أســباب   ١- ٣- ١- ٢

  الغياب المتكرر 
نــــــدوات، (مشــــــاركة العــــــاملين بالمؤسســــــة لوضــــــع آليــــــات تحفــــــز القيــــــادة   ٢- ٣- ١- ٢

  لعالج أسباب الغياب المتكرر للمتعلمين ...) خطابات
    

  :داخل المؤسسةالتعلُّم تدعم القيادة عمليتى التعليم و   ١- ٢- ٢
 توجه القيادة المعلمين لتنفيذ أنشطة الـتعلم النشـط داخـل الفصـول الدراسـية  أ/١- ١- ٢- ٢

  الُمناخ األمن لذلك مع توفير
  دورات تدريبية لتنمية المعلمين طبقًا الحتياجاتهم توفر القيادة   ب/١- ١- ٢- ٢
  لتنفيذ األنشطة التربوية) الموارد المادية والبشرية(توفر القيادة المتطلبات   ج/١- ١- ٢- ٢
االختبــــارات  :تتــــابع القيــــادة تحقــــق نــــواتج الــــتعلم بــــاالطالع علــــى نتــــائج  أ /٢- ١- ٢- ٢

  ...الشهرية، التقارير، ملفات اإلنجاز
تستفيد القيـادة مـن نتـائج المتابعـة فـى تحسـين أداء المتعلمـين وتقـدم تغذيـة   ب/٢- ١- ٢- ٢

  راجعة للمتعلمين
ماديـــا أو معنويـــًا المتعلمـــين المتميـــزين فـــى تحقـــيقهم لنـــواتج (تحفـــز القيـــادة   ج/٢- ١- ٢- ٢

  التعلم 
 ... تقارير الموجهين ومشرفى المواد: تتابع القيادة أداء المعلمين من خالل  أ/٣- ١- ٢- ٢
  تستفيد القيادة من نتائج متابعة المعلمين فى تحسين أدائهم   ب/٣- ١- ٢- ٢
  المعلمين المتميزين فى أدائهم) ماديا أو معنويا(تحفز القيادة   ج/٣- ١- ٢- ٢

    
  :تنمية المهنية لجميع العاملين داخل المؤسسةالدعم القيادة ت  ٢- ٢- ٢
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  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
تــوفر القيــادة المــوارد البشــرية والماديــة الالزمــة لتنفيــذ بــرامج وحــدة التــدريب   أ/١- ٢- ٢- ٢

  والجودة
  تتابع القيادة تنفيذ برامج وحدة التدريب والجودة  ب/١- ٢- ٢- ٢
يبيــة لوحــدة التــدريب وتقــدم تغذيــة تضــع القيــادة آليــات لتقــويم البــرامج التدر   ج/١- ٢- ٢- ٢

  راجعة
  تضع القيادة مجموعة من المعايير التى تسهم فى تطوير أداء المتعلم  أ/٢- ٢- ٢- ٢
تــدعم القيــادة المتميــزين مــن العــاملين ماديــًا ومعنويــًا بحضــور ممثلــين عــن   ب/٢- ٢- ٢- ٢

  المعنيين 
  ية للعاملين وفقًا الحتياجاتهمتتيح القيادة فرصة للتنمية المهن  أ/٣- ٢- ٢- ٢
تــوفر القيــادة مصــادر المعرفــة المناســبة وســبل االســتفادة منهــا فــى تطــور   ب/٣- ٢- ٢- ٢

  األداء 
  : توظيف المؤسسة مواردها البشرية لتحسين األداء  ١- ١- ٣
 تعد المؤسسة قاعدة بيانات عن مهارات وخبـرات العـاملين والمتعلمـين مـع  أ/١- ١- ١- ٣

  توصيف مهام كل منهم
  تستفيد القيادة من خبرات ومهارات العاملين بالمؤسسة فى سد العجز  ب/١- ١- ١- ٣
تتحقق القيادة من كفـاءة العـاملين بالمؤسسـة فـى أدائهـم باسـتخدام أسـاليب   أ/٢- ١- ١- ٣

  وغيرها .. المالحظة والمناقشة واستطالع الرأى: متعددة مثل
يد القيـــادة مـــن نتـــائج تقـــويم كفـــاءة توظيـــف المـــوارد البشـــرية لضـــمان تســـتف  ب/٢- ١- ١- ٣

  جودته
  :خطط للتنمية المهنية والبشريةوجود   ٢- ١- ٣
تعد القيادة خطة لتنمية مهارات األمن والسالمة لـدى العـاملين والمتعلمـين   أ/١- ٢- ١- ٣

  بالمؤسسة
من والسـالمة لـدى العـاملين والمتعلمـين تنفذ القيادة خطة تنمية مهارات األ  ب/١- ٢- ١- ٣

  بالمؤسسة 
  :لمواردها المالية المتاحة لتلبية احتياجاتها ةتوظيف المؤسس  ٢- ٣- ٣
تــدعوا القيــادة ممثلــين عــن العــاملين ومجلــس األمنــاء للمشــاركة فــى تحديــد   أ/٢- ٢- ٣- ٣

  بنود صرف الميزانية وفقًا ألولويات واحتياجات المؤسسة
تدعوا القيادة ممثلين عـن العـاملين ومجلـس األمنـاء للمشـاركة فـى مناقشـة   ب/٢- ٢- ٣- ٣

  التقرير الحساب الختامى للميزانية فى ضوء األولويات واالحتياجات
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 ،إلى تقييم بعض أداءات مسئول التدريب والجودة بالمؤسسة البطاقةتهدف هذه   :البطاقةالهدف من 
اد لمؤسســات التعلــيم بعــض معــايير ومؤشــرات الجــودة واالعتمــة بتحقيــق الخاصــ

  .المتعلقة بالقدرة المؤسسية قبل الجامعي
، وفـى حالـة وجـود أكثـر مـن مسئول وحدة التدريب والجودة البطاقةيستخدم هذه   :  البطاقةمستخدم 

  .على كل منهم على حدة البطاقةيتم تطبيق  ،بالمؤسسة إخصائي
  

  :تعليمات التطبيق
التدريب  ، التى تتعلق بمختلف مؤشرات أداء إخصائيمن العبارات على مجموعة البطاقةمل هذا شتت

مرتبطة بتحقيق بعض معايير ومؤشرات الجودة واالعتماد  التى يعمل بها، وهي ،والجودة فى المؤسسة
  :وأمام كل من هذه العبارات أربعة تقديرات وهى. اصة بالقدرة المؤسسيةالخ وغيرها

  
  إذا انطبقت العبارة علي مسئول التدريب والجودة فى جميع األحوال  :  دائماً  
  األحوال أغلبإذا انطبقت العبارة علي مسئول التدريب والجودة فى   :  غالبًا  

  إذا انطبقت العبارة علي مسئول التدريب والجودة فى بعض األحوال  :  أحياناً 
  والجودة فى حاالت قليلة إذا انطبقت العبارة علي مسئول التدريب  :  نادراً  
  

بر عن تقديرك عتُ  يالت ،الخانةتحت )  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذا التقرير سوف . التدريب والجودة فى المؤسسة يخصائالموضوعي لممارسات إ

 .ق معايير الجودة واالعتمادحقِّ ك، بما يُ فيما يخص ممارسات تفاد بها فى تحسين األداء المدرسييس

  
   وشكرا على تعاونك

  

 بطاقة تقييم وحدة التدريب والجودة بالمؤسسة) ٤(



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٠٠  

  :البيانات األساسية
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

        
        اسـم المؤسسة

 

        اسم مسئول التدريب والجودة
  
  

    ويدبلوم ترب     بكالوريوس         تأهيل تربوى            أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى     دكتــوراه          ماجستــير       
              
  بالعمل مدة

    سنوات فأكثر ٥   سنوات    ٥–٣من    سنوات      ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة
              

عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥     سنوات   ٥ – ٣من   سنوات      ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي               رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو                يإعداد           
 :التبعيـة  

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات     رسمي       :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي       لغـــات     عــــام       :تعليم أزهري
            خاص لغات       
  

  /       /         :تاريخ استيفاء البطاقة  



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٠١  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :ؤسسةالتنمية المهنية لجميع العاملين داخل المدعم القيادة ت  ٢- ٢- ٢
 توفر القيادة الموارد المادية والبشرية الالزمة لتفعيل وحدة التدريب والجودة   أ/١- ٢- ٢- ٢
   مجموعة من األفراد المدربين بوحدة التدريب والجودة بالمؤسسة  يعمل   ب/١- ٢- ٢- ٢
  لجودةتوفر القيادة الوقت المناسب لتنفيذ برامج وأنشطة وحدة التدريب وا  ج/١- ٢- ٢- ٢
  تدعم القيادة دور الوحدة فى تفعيل منظومة تقويم نواتج التعلم   د/١- ٢- ٢- ٢
تستفيد القيادة من أنشطة برامج وحدة التدريب فى تطوير أداءات العاملين   هـ/١- ٢- ٢- ٢

  والمعلمين بالمؤسسة
  تستفيد القيادة من تقويم نواتج التعلم فى خطط التحسين  ز/ ١- ٢- ٢- ٢
تحــرص القيــادة علــى وجــود خطــة تنميــة مهنيــة تلبــى احتياجــات العــاملين   أ/٣- ٢- ٢- ٢

  والمعلمين
تتـــيح القيـــادة الفرصـــة لحضـــور العـــاملين والمعلمـــين لقـــاءات أو نـــدوات أو   ب/٣- ٢- ٢- ٢

  برامج التنمية المهنية 
ة فــى تطــوير أداء تســتفيد القيــادة مــن نتــائج وأنشــطة وبــرامج التنميــة المهنيــ  ج/٣- ٢- ٢- ٢

  المؤسسة 
  :خطط للتنمية المهنية والبشريةوجود   ٢- ١- ٣
ــــة مهــــارات األمــــن   ١- ٢- ١- ٣ ــــدريبات لتنمي تنفــــذ وحــــدة التــــدريب والجــــودة بعــــض الت

  والسالمة لدى العاملين والمتعلمين
ت تضـــع وحـــدة التـــدريب خطـــة وفقـــًا لنتـــائج تقـــويم نـــواتج الـــتعلم واحتياجـــا  أ/٢- ٢- ١- ٣

  العاملين بالمؤسسة 
تنفذ الوحدة خطة التنمية المهنية للعاملين والمعلمين بما يسهم فـى تطـوير   ب/٢- ٢- ١- ٣

  أدائهم بالمؤسسة
تستفيد وحدة التدريب والجـودة مـن نتـائج تقـويم مـردود البرامجالتدريبيـة فـى   ج/٢- ٢- ١- ٣

  تطوير خطة التنمية المهنية 
  : ة نظاما داخليا لضمان الجودةتضع المؤسس  ١- ١- ٥
يشــمل فريــق ضــمان الجــودة ممثلــين عــن القيــادة ومســئول وحــدة التــدريب   أ/١- ١- ١- ٥

  والمعلمين 
معرفــة مــا يتحقــق و  دورهــم فــى خطــة التطــويرلتحديــد لين املعــأنســق مــع ا  ب/١- ١- ١- ٥

  منها باستمرار
ن الجـــودة لمتابعـــة عمليـــات ُأشـــارك فـــى ورش عمـــل لتـــدريب فريـــق ضـــما  ج/١- ١- ١- ٥

  التقويم وخطط التحسين
يتابع فريـق ضـمان الجـودة وجمـع البيانـات وتحليـل النتـائج ومراجعـة قريـر   أ/٢- ١- ١- ٥

  دراسة التقويم الذاتى 
يقــيم فريــق ضــمان الجــودة خطــة التحســين فــى ضــوء نتــائج دراســة التقيــيم   ب/٢- ١- ١- ٥

  الذاتى 
ــًا لمجموعــة مجكــات مثــلتقــيم ال  أ/٣- ١- ١- ٥ نوعيــة البــرامج وعــددها، :وحــدة أدائهــا وفق

  ...الفئات المستهدفة، االستمرارية، األولويات
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  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
اسـتبانات، بطاقـة مالحظـة، (تطبق وحدة التدريب والجـودة أدوات متنوعـة   ب/٣- ١- ١- ٥

  لتقويم جودة أدائها....) مقابالت
  نتائج تقييمها الذاتى تطور الوحدة أدائها فى ضوء   ج/٣- ١- ١- ٥

بعمليــــات التقــــويم الــــذاتى فــــى ضــــوء نــــواتج الــــتعلم المؤسســــة تقــــوم   ١- ٢- ٥
  :المستهدفة

توفر وحدة التدريب والجودة كوادر بشرية مدربة للمشاركة فى تنفيذ دراسة   أ/٢- ١- ٢- ٥
  التقويم الذاتى 

ت مالحظــــة، اســــتمارات اســــتبانات، بطاقــــا(تــــوفر وحــــدة التــــدريب أدوات   ب/٢- ١- ٢- ٥
  إلجراء دراسة التقويم الذاتى....) مقابلة

يشــارك فريــق وحــدة التــدريب والجــودة ممثلــى الفــرق لمراجعــة اإلحصــاءات   أ/٣- ١- ٢- ٥
  وتقييم األداءات الواردة فى التقرير

يشارك فريق وحدة التدريب والجودة فـى مراجعـة التقريـر مـن حيـث اتسـاق   ب/٣- ١- ٢- ٥
  ته ووضوح صياغاتهمكونا

يشــارك فريــق وحــدة التــدريب والجــودة فــى اجتمــاع مــع العــاملين ومجلــس   أ/٤- ١- ٢- ٥
  األمناء لمناقشة نتائج دراسة التقويم الذاتى 

  :ضع المؤسسة خطة للتحسين المستمر لألداء الشاملت  ٢- ٢- ٥
ن الجودة وفقًا لنتـائج يشارك فريق الجودة فى إعداد خطة التحسين وضما  أ/٢- ٢- ٢- ٥

  دراسة التقويم الذاتى ونواتج التعلم المتكاملة
  أشارك فى تدريب العاملين على تنفيذ خطة التحسين بفاعلية  ب/٢- ٢- ٢- ٥
ُيشكل فريق مدرب لتنفيذ خطـة التحسـين مـن ممثلـين عـن جميـع العـاملين   ج/٢- ٢- ٢- ٥

  بالمؤسسة
لتوفير المـوارد واإلمكانـات الالزمـة لتنفيـذ خطـة التحسـين أنسق مع القيادة   هـ/٢- ٢- ٢- ٥

  بفاعلية فى ضوء أولويات التطوير
ــادة والعــاملين ومجلــس األمنــاء لمناقشــة نتــائج   أ/٣- ٢- ٢- ٥ أنســق لعقــد اجتماعــات القي

  متابعة تنفيذ خطة التحسين 
ى تقديم تغذية راجعة أستفيد من نتائج تقييم ومتابعة تنفيذ خطة التحسين ف  ب/٣- ٢- ٢- ٥

  للمسئولين عن تطوير المؤسسة 
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١٠٣  

  
  
  
  
  

الخاصــة  ،النفســي بالمؤسســة خصــائيتهــدف هــذه البطاقــة إلــى تقيــيم أداءات اإل  :  البطاقةالهدف من 
ـــيم ق  يبـــل الجـــامعبتحقيـــق معـــايير ومؤشـــرات الجـــودة واالعتمـــاد لمؤسســـات التعل

  .المتعلقة بمجال القدرة المؤسسية
 النفسي، وفى حالة وجـود أكثـر مـن إخصـائي خصائييستخدم هذه البطاقة اإل  :  البطاقة مستخدم

  .بمفرده على كل إخصائي البطاقةيتم تطبيق  ،بالمؤسسة
  

  :تعليمات التطبيق
 النفسي خصائيمن العبارات التى تتعلق بمختلف مؤشرات أداء اإل مجموعةتشتمل هذه البطاقة على 

وأمام كل من . مرتبطة بتحقيق بعض معايير ومؤشرات الجودة واالعتماد ، وهيالتى يعمل بهافى المؤسسة 
  :هذه العبارات أربعة تقديرات وهى

  
  فى جميع األحوال يعكس أداءك الفعليإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة   :  دائماً  
  حوالاأل أغلبفى  يعكس أداءك الفعليإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة   :  غالبًا  
  فى بعض األحوال يعكس أداءك الفعليإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة   :  أحياناً  
  فى حاالت قليلة  يعكس أداءك الفعليإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة   :  نادراً  
  

علي الف أدائكعبر عن تُ  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
فيما يخص  ها فى تحسين األداء المدرسيبالمؤسسة، علمًا بأن استجابتك على هذا التقرير سوف يستفاد من

 .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد ،النفسي خصائياإل
  

   وشكرا على تعاونك

  اتي لألخصائي النفسي في القدرة المؤسسية بطاقة التقييم الذ) ٥(
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١٠٤  

  :البيانات األساسية
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

        
        اسـم المؤسسة

        
        يخصائاسم اإل

  
  

    دبلوم تربوي     بكالوريوس  تأهيل تربوى          أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى     ةدكتــورا     ماجستــير      
              

  مدة العمل
    سنوات فأكثر ٥  سنوات     ٥–٣من   سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥  سنوات   ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي               رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو               يإعداد            
 :التبعيـة

    خاص بمصروفات    رسمي لغات          رسمي       :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي          رسمي لغات        عــــام      :تعليم أزهري 
            خاص لغات        
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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١٠٥  

  

 نادرًاأحياًنا لًباغا  دائًما  العبارة  م
  وتسربهم المتعلمينالحد من غياب   ٣ - ٢- ٢
  المشكالت المادية ذوي المتعلمينُأشارك في حصر   ١- ٣ - ٢- ٢
  بأهمية التعليم المتعلمينُأعد برامج لتوعية   أ/٢- ٣ - ٢- ٢
  تتناول أسباب كثرة غياب المتعلمين  ،بحوثًا جريأُ  ب/٢- ٣ - ٢- ٢
  تتناول أسباب تسرب المتعلمين من المؤسسة ،بحوثًا جريأُ  ج/٢- ٣ - ٢- ٢
  والتسرب من المؤسسة ،ُأنظم ندوات تتعلق بأسباب ودوافع الغياب  د/٢- ٣ - ٢- ٢
  والتسرب من المؤسسة ،تتعلق بطرق عالج الغياب ،ُأنظم ندوات  هـ/٢- ٣ - ٢- ٢
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١٠٦  

  
  

  
  

  
  

ومؤشــرات الجــودة  ،االجتمــاعي الخاصــة بتحقيــق معــايير خصــائيأداءات اإلتقيــيم   :  داةالهدف من األ
  .المتعلقة بمجال القدرة المؤسسية تماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعيواالع

بالمؤسسـة يـتم تطبيـق  إخصـائياالجتماعي، وفي حالة وجود أكثر من  خصائياإل  :  مستخدم البطاقة
  .بمفرده إخصائيعلى كل  البطاقة

  
    :ات التطبيقتعليم

االجتماعي في  خصائيالتي تتعلق بمؤشرات أداء اإل ،تشتمل هذه البطاقة على مجموعة من العبارات
ه وأمام كل من هذ. ومؤشرات الجودة واالعتماد ،المؤسسة، وهذه العبارات ترتبط بتحقق مجموعة من معايير

  :العبارات أربعة تقديرات كالتالي
  
  أداءك الفعلي فى جميع األحواللمتضمن في العبارة يعكس إذا وجدت المعنى ا  :  دائماً  
  غلب األحوالأأداءك الفعلي فى إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة يعكس   :  غالبًا  
  أداءك الفعلي فى بعض األحوالإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة يعكس   :  أحياناً  
  أداءك الفعلي فى حاالت قليلة  رة يعكسإذا وجدت المعنى المتضمن في العبا  :  نادراً  
  

ك الفعلي ر عن أدائعبتُ  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية . فى المؤسسة

 .ن الجودة واالعتمادوفقًا لمعايير ضما المؤسسة؛فى 
 

   وشكرا على تعاونك
  
  

 بطاقة تقييم اإلخصائي االجتماعي للقدرة المؤسسية) ٦(
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١٠٧  

  :البيانات األساسية
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

        
        اسـم المؤسسة

        
        خصائياسم اإل

        
    خصائى أولإ      إخصائي  الوظيفـة

  
  

    دبلوم تربوي            بكالوريوس                تأهيل تربوي     يأعلى مؤهل دراس
              
    أخـــرى            دكتــوراه          ماجستــير      
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥      سنوات    ٥–٣من    سنوات      ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥    سنوات   ٥ – ٣من   سنوات      ٣أقل من   يةبالمؤسسة الحال

              
        ابتدائي                رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو                عداديإ             
 :التبعيـة

  رسمي عام          :تعليـم عـام 
  

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات        

            خاص لغات        
              

    خاص عربي           رسمي لغات         رسمي عام        :تعليم أزهري 
            خاص لغات        

  
  /       /         :تاريخ استيفاء البطاقة  
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١٠٨  

  
  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :غة رؤية المؤسسةالمشاركة فى صيا  ١- ١- ١
  ُأشارك بفاعلية في حضور االجتماعات الخاصة بتحديد رؤية المؤسسة أ/٢- ١- ١- ١
؛ لصــــياغة رؤيــــة والمتعلمــــين  ُأشــــارك فــــي دعــــوة ممثلــــين عــــن المعلمــــينب/٢- ١- ١- ١

  المؤسسة
مجلـــس األمنـــاء وأوليـــاء األمـــور وممثلـــي ُأشـــارك فـــي دعـــوة ممثلـــين عـــن ج/٢- ١- ١- ١

  ؛ لصياغة رؤية المؤسسةتمع المحلى المج
  : رسالة المؤسسةصياغة المشاركة فى   ١- ٢- ١
رسـالة  ومراجعـة ُأشارك بفاعلية في حضور االجتماعات الخاصـة بتحديـد أ/٣- ١- ٢- ١

  المؤسسة
ــــين عــــن المعلمــــينب/٣- ١- ٢- ١ لصــــياغة رســــالة  والمتعلمــــين ُأشــــارك فــــي دعــــوة ممثل

  المؤسسة
مجلـــس األمنـــاء وأوليـــاء األمـــور وممثلـــي ُأشـــارك فـــي دعـــوة ممثلـــين عـــن ج/٣- ١- ٢- ١

  لصياغة رسالة المؤسسةالمجتمع المحلى 
    

  تتبع القيادة أساليب ديمقراطية في إدارة المؤسسة وصنع القرار   ٢- ١- ٢
  والقيادة المؤسسية العاملينبين  تُأسهم فى عقد لقاءا أ/١- ٢- ١- ٢
  بين مجلس األمناء والقيادة المؤسسية تُأسهم فى عقد لقاءاب/١- ٢- ١- ٢
  مجلس األمناءأضع نظاًما وجدوًال واضًحا للقاءات المعلمين مع ج/١- ٢- ١- ٢
  المعنيين  وشكاوى مقترحاتلُأوفر سجًال  أ/٣- ٢- ١- ٢
  .حدة ُأصنف آراء ومقترحات المعنيين، وفقا لكل موضوع علىب/٣- ٢- ١- ٢
  أنسق مع القيادة لوضع آلية التعامل مع المقترحات والشكاوىج/٣- ٢- ١- ٢

  
    

  الحّد من غياب المتعلمين وتسربهم  ٣- ١- ٢
أو االجتماعيـــة أو  ُأســـهم فـــى حصـــر المتعلمـــين ذوي المشـــكالت الماديـــة أ/ ١- ٣- ١- ٢

  التعليمية
  باب مشكلة التسرب والغيابُأجرى بحوثًا متعلقة بأسب/١- ٣- ١- ٢
  ُأسهم فى توفير برامج لتوعية أولياء األمور بأهمية التعليم أ/٢- ٣- ١- ٢
  ُأسهم فى توفير برامج لتوعية المتعلمين بأهمية التعليمب/٢- ٣- ١- ٢
أنســق مــع القيــادة لعقـــد اجتمــاع لمناقشــة نتـــائج البحــوث والدراســات التـــى ج/٢- ٣- ١- ٢

  باب مشكلة التسرب والغياب تتعلق بأس
    

  :عمليتي التعليم والتعلم داخل المؤسسةدعم القيادة  ١- ٢- ٢
  متنوعة وغير تقليدية: ُأسهم فى تصميم أنشطة الصفية أ/١- ١- ٢- ٢
  أنشطة الصفية  اختيارأُتيح الفرصة لمشاركة المتعلمين فى ب/١- ١- ٢- ٢
  أداء المتعلمين فى التحصيل عبر قاعدة البيانات أُتابع تطور أ/٢- ١- ٢- ٢
  أُتابع مع المعنيين أداء المتفوقين دراسًيا ب/٢- ١- ٢- ٢
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١٠٩  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  أُتابع مع المعنيين أداء ذوي صعوبات التعلُّم ب/٢- ١- ٢- ٢
  أتابع مع المعنيين نمو المتعلمين وجدانياً ج/٢- ١- ٢- ٢
  مهارياً نمو المتعلمين  أتابع مع المعنيين د/٢- ١- ٢- ٢
  فى متابعة أداء المعلمين مع المعنيين  وناعأت  ٣- ١- ٢- ٢
  :التنمية المهنية لجميع العاملين تدعم القيادة   ٢- ٢- ٢
المتميزين  تكريمفى  أدعو ممثلين عن المجتمع المحلى واالدارة للمشاركة   ٢- ٢- ٢- ٢

  العاملين بالمؤسسة من 
المتعلقـــة بالتنميـــة المهنيـــة المســـتدامة لجميـــع ُأشـــارك فـــى تنفيـــذ األنشـــطة   ٣- ٢- ٢- ٢

  العاملين 
    

 :توافر بيئة داعمة للمشاركة المجتمعية  ١- ١- ٤
أوليــاء األمــور و مجلــس األمنــاء ل) اجتماعــات تســجيل  - دعــوات ( أنســق  أ/١- ١- ١- ٤

  ةللتوعية بالمشاركة المجتمعي آلياتلمشاركة فى وضع ل
 آليـــاتُأشـــجع المعلمـــين والعـــاملين بالمؤسســـة علـــى المشـــاركة فـــى وضـــع ب/١- ١- ١- ٤

 للتوعية بالمشاركة المجتمعية
  ُأشارك في عمل نشرات وملصقات خاصة بتفعيل المشاركة المجتمعيةج/١- ١- ١- ٤
  أعد قاعدة بيانات بامكانات وخبرات أعضاء المجتمع المحلى  أ/٢- ١- ١- ٤
ألعضاء المجتمع المحلى  المشاركة المجتمعية تحديد أولوياتُأشارك في ب/٢- ١- ١- ٤

  فى ضؤء التقويم الذاتى والموارد المتاحة 
ُأشـــارك فـــى حصـــر احتياجـــات المجتمـــع المحلـــي مـــن األنشـــطة، وبـــرامج  أ/٣- ١- ١- ٤

  الصحية والتعليمية والبيئية  : التوعية
خطـــيط لالســـتفادة مـــن المـــوارد الماديـــة للمؤسســـة فـــي خدمـــة ُأســـهم فـــى التب/٣- ١- ١- ٤

  المجتمع المحلي
ُأســهم فــى التخطــيط لالســتفادة مــن المــوارد البشــرية للمؤسســة فــي خدمــة ج/٣- ١- ١- ٤

  المحلي  المجتمع
ُأســـــهم فـــــى التخطـــــيط لالســـــتفادة مـــــن ملحقـــــات المبنـــــى المدرســـــي، كالمالعـــــب  د/٣- ١- ١- ٤

  .والمعامل؛ لخدمة المجتمع المحليوالمكتبة، والمسرح، 
    

 :تعاون المؤسسة والمجتمع المحلي في تفعيل المشاركة المجتمعية  ٢- ١- ٤
توفير خامات ومستلزمات  للمشاركة فىمؤسسات المجتمع المحلي  أدعو  ١- ٢- ١- ٤

  األنشطة التربوية بالمؤسسة 
المجتمعيــة علــى العمليــة التعليميــة مــن ارك فــي تقيــيم مــردود المشــاركة ُأشــ  ٢- ٢- ١- ٤

  ........) االستبيانات أو المقابالت ( خالل 
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١١٠  

  
  
  

ـــةتهـــدف هـــذه   :البطاقةالهدف من  ـــيم البطاق ـــا الخاصـــة  بعـــض أداءات إخصـــائي إلـــى تقي التكنولوجي
  .يببعض معايير ومؤشرات الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامع

خصـائى نولوجيا، وفى حالة وجود أكثـر مـن إالتك إخصائي البطاقةيستخدم هذه   :  البطاقة مستخدم
  .بمفرده على كل إخصائي البطاقةطبق ، أفى المؤسسة

  

  :تعليمات التطبيق
خصائى إتشتمل هذه البطاقة على مجموعة من العبارات التى تتعلق بمختلف مؤشرات أداء 

مام كل من هذه وأ. ر الجودة واالعتمادبعض معايي ة بتحقيق المؤسسةمرتبط ، وهيالتكنولوجيا فى المؤسسة
  :العبارات أربعة تقديرات وهى

  
  ألحوالاالتكنولوجيا فى جميع  إذا انطبقت العبارة علي إخصائي  :  دائماً  
  غلب األحوالأالتكنولوجيا فى  إخصائيإذا انطبقت العبارة علي   :  غالبًا  
  ألحوالاالتكنولوجيا فى بعض  إخصائيارة علي إذا انطبقت العب  :  أحياناً  
  التكنولوجيا فى حاالت قليلة إخصائيإذا انطبقت العبارة علي   :  نادراً  
  

عبر عن تقديرك التى تُ  ،تحت الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
تفاد بها فى تحسين لبطاقة سوف يسعلمًا بأن استجابتك على هذه ا. ألدائك فى المؤسسة الموضوعي،

 .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ،وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة األداء المدرسي
  

  وشكرا على تعاونك
  

  بطاقة تقييم إخصائى التكنولوجيا للقدرة المؤسسية) ٧(
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١١١  

  :البيانات األساسية
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

  
        اسـم المؤسسة

  
        خصائياسـم اإل

  
  

    دبلوم تربوي      بكالوريوس            هيل تربويتأ      أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى      دكتــوراه          ماجستــير      
              

  بالعمل الخبرةمدة 
    سنوات فأكثر ٥  سنوات    ٥–٣من    سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥  سنوات   ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
    ابتدائي               رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

    يثانو                 يإعداد           
 :التبعيـة

    بمصروفاتخاص     رسمي لغات      رسمي       :تعليـم عـام 
            خاص لغات     
              

    خاص عربي       لغـــات          عــــام    :تعليم أزهري
            خاص لغات    
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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١١٢  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :المؤسسةرؤية لواضحة ومعلنة وجد وثيقة ت  ١- ١- ١
  رؤية المؤسسة  شارك فى حضور االجتماعات الخاصة بتحديدأُ   أ/٢- ١- ١- ١
  مع المعنيين  رؤية المؤسسة صياغةُأسهم بالرأي فى   ب/٢- ١- ١- ١

    
  :المؤسسةلرسالة واضحة ومعلنة وجد وثيقة ت  ١- ٢- ١
  سسةتُتاح لي المشاركة فى وضع رسالة المؤ   أ/٣- ١- ٢- ١
  اأقوم بتحديث ومراجعة رسالة المؤسسة، بما يتمشى مع رؤيته  ب/٣- ٢- ٢- ١

    
ــوافر نظــام  ١- ١- ٢ ــوانين واللــوائح المنظمــة  إلدارة المؤسســة ت يعكــس الق

  للعمل 
داخـل خاصة باللوائح المنظمة للعمل إلكترونية  بيانات ضع قواعدأ  ١- ١- ١- ٢

  ملينومتاحة لجميع العاالمؤسسة 
    

  : دعم القيادة التنمية المهنية للعاملين بالمؤسسة   ٢- ٢- ٢
أشــارك فــى تنفيــذ البــرامج التدريبيــة للعــاملين بالمؤسســة داخــل وحــدة   أ/١- ٢- ٢- ٢

  التدريب 
  أشارك فى إعداد قاعدة بيانات عن البرامج التدريبية   ب/١- ٢- ٢- ٢
  ميزين من العاملينالقيادة المتتكافئ   ٢- ٢- ٢- ٢
توفر لى القيادة الدورات التدريبية وحضور الندوات داخل المؤسسـة   ٣- ٢- ٢- ٢

  .  وخارجها 
    

  :توافر بالمبنى البنية الداعمة للعملية التعليمية   ١- ٢- ٣
والمرافـــــق  ُأعـــــد قاعـــــدة بيانـــــات ألوليـــــاء األمـــــور ومراكـــــز الطـــــوارئ  ١- ١- ٢- ٣

  ات العاملين وتجهيزاتها بالمؤسسة والمعامل وحجر 
    

  :المصادر الالزمة لتحقيق نواتج التعلمتتوافر بالمؤسسة   ٢- ٢- ٣
والوســـائط التعليميـــة الصـــالحة لالســـتخدام داخـــل  الحاســـباتتتـــوافر   أ/١ - ٢- ٢- ٣

  معامل الوسائط المتعددة
لتحقيـــق  ط التعليميـــةوالوســـائالحاســـبات  أســـاعد المعلـــم فـــى تشـــغيل  ب/١- ٢- ٢- ٣

  نواتج التعلم
    

  :توظف المؤسسة التجهيزات الالزمة لتحقيق نواتج التعلم  ١- ٣- ٣
أسهم فى تفعيل المشاركة اإليجابية للمتعلمين داخل معمل الوسائط   ١- ١- ٣- ٣

  المتعددة لتحقيق نواتج التعلم 
    

  لمتاحة لتلبية احتياجاتها توظف المؤسسة الموارد المالية ا  ٢- ٣- ٣
تضع القيادة فـى اعتبارهـا احتياجـات معمـل الوسـائط المتعـددة عنـد   ١- ٢- ٣- ٣

  تحديد احتياجاتها المالية 



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١١٣  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
    

  : للمشاركة المجتمعية داعمة بيئةالمؤسسة  توفر  ١- ١- ٤
ء عــد قاعــدة بيانــات عــن إمكانــات وخبــرات أوليــاء األمــور وأعضــاأُ   ٢- ١- ١- ٤

   المجتمع المحلى لالستفادة بها 
شارك فى تدريب فئـات مجتمعيـة مختلفـة فـى معامـل الحاسـب فـى أُ   ٣- ١- ١- ٤

   غير أوقات الدراسة 
    

  : لألداء الشاملتضع المؤسسة خطة للتحسين   ٢- ٢- ٥
  ُأشارك فى إعداد خطة تحسين للمدرسة فى المجال التكنولوجي   ١- ٢- ٢- ٥
  ُأكلف بمهام محددة، لتنفيذها فى خطة تحسين المؤسسة   ٢- ٢- ٢- ٥
  المؤسسة تحسين خطط  تنفيذمعدالت تقييم ُأصمم قاعدة بيانات ل  ٣- ٢- ٢- ٥
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١١٤  
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١١٥  

  :بطاقات الفاعلية التعليمية ) ب(
  

  
  
  

نيــة مــن وجوانــب وجدا ،ومــا يكتســبه مــن مهــارات أساســية ،تقيــيم أداء المــتعلم  :  الهدف من البطاقة
  خالل تقرير ذاتي ألدائه

  )طالب المرحلة االعدادية والثانوية( المتعلم يقيِّم أداءه ذاتيا  :  مستخدم البطاقة
  

  :تعليمات التطبيق
التى تتعلق بمختلف مؤشرات أدائك التربوي فى  ،تشتمل هذه البطاقة على مجموعات من العبارات

  :يوه ،ديراتوأمام كل من هذه العبارات أربعة تق. المؤسسة
  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  :  غالبًا  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  
  إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

عبر عن تقديرك تُ  يالت ،فى الخانة)  √( وضع عالمة برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، و 
تفاد بها فى تحسين علمًا بأن استجابتك على هذا التقرير سوف يس. فى المؤسسة يألدائك الفعل يالموضوع

 .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ،وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة يأدائك التعليم
  

  وشكرا على تعاونك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عن أداء المتعلم يبطاقة تقييم ذات)  ٨(
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١١٦  

  :لبيانات األساسية ا
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
  

        اسـم المؤسسة
  

        اسـم المتعلم
  

        يالصف الدراس
  
  

    ابتدائي                رياض أطفال   :المرحلة التعليمية
    يثانو      يإعداد           

 :التبعيـة

    بمصروفاتخاص      رسمى لغات     يرسمــ      :تعليـم عـام
            خاص لغات     
              

    يخاص عرب        لغـــات     عــــام      :تعليم أزهري 
            خاص لغات      
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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١١٧  

  نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :صحتهيتبع المتعلم العادات السليمة للمحافظة على   ١- ٢- ٦
/ غســـل األيـــدي قبـــل األكـــل وبعـــده(تَّبـــع العـــادات الصـــحية الســـليمةأ  أ/١- ١- ٢- ٦

  )ُشرب الماء من خالل كوب خاص بي
  حافظ على نظافة جسمي ومالبسي للوقاية من األمراضأُ   ب/١- ١- ٢- ٦
  الذي أجلس فيه) المعمل/ الفناء/ الفصل(عتني بنظافة المكانأ  ج/١- ١- ٢- ٦
  أحضر برامج تدريبية بالمدرسة خاصة بقواعد األمن والسالمة  أ/٢- ١- ٢- ٦
ـــا علـــى أ  ب/٢- ١- ٢- ٦ ـــع التعليمـــات أثنـــاء دخـــول الفصـــل والخـــروج منـــه حفاًظ تَّب

  سالمتي
راعـــــي قواعـــــد الســـــالمة العامـــــة واآلمـــــان عنـــــد اســـــتخدام األجهـــــزة أُ   ج/٢- ١- ٢- ٦

  واألدوات
  توعية الصحية لزمالئي بالمدرسةشارك في أنشطة الأُ   ٣- ١- ٢- ٦

    
ــــا المعلومــــات   ٢- ٢- ٦ ــــتقن المــــتعلم أساســــيات التعامــــل مــــع تكنولوجي ي

   :واالتصال
ـــة داخـــل أُ   أ/١- ٢- ٢- ٦ ـــوتر واألجهـــزة التكنولوجي راعـــي تعليمـــات اســـتخدام الكمبي

  المدرسة
واألجهـــــزة  ،وترُأميَّـــــز بـــــين االســـــتخدامات النافعـــــة والضـــــارة للكمبيـــــ  ب/١- ٢- ٢- ٦

  التكنولوجية
  يتيسير تعلُّمفي اإلنترنت شبكة  لىع المواقع التعليمية نم دفيأست  أ/٢- ٢- ٢- ٦
  إجراء بحوث مرتبطة بالمادة الدراسية أستخدم الكمبيوتر فى  ب/٢- ٢- ٢- ٦
  أستخدم الكمبيوتر فى حل المواقف الحياتية المختلفة  ج/٢- ٢- ٢- ٦

    
  :جتماعيةاالمهارات الالمتعلم  تلكيم  ٣- ٢- ٦
أتعامــل مــع اآلخــرين بأســلوب الئــق مــن خــالل االنصــات والحــوار   أ/١- ٣- ٢- ٦

  الجيد
ـــة داخـــل المدرســـة   ب/١- ٣- ٢- ٦ ـــة المختلف ُأشـــارك زمالئـــي المناســـبات االجتماعي

  وخارجها
ة التــي تناســب أكتســب مــن المدرســة مهــارات متعــددة؛ للعمــل بالمهنــ  أ/٢- ٣- ٢- ٦

  قدراتي في المستقبل
أحترم جميع المهن؛ حيث أن لها نفس القدر من األهميـة فـي تقـدم   ب/٢- ٣- ٢- ٦

  المجتمع
  قدراتي وميوليمع ختار األنشطة التي تتفق أ  أ/٣- ٣- ٢- ٦
ة نتــــائج اختيــــاري لألنشــــطة التــــي ُأمارســــها داخــــل أتحمــــل مســــئولي  ب/٣- ٣- ٢- ٦

  الفصل والمدرسة
      

  :إيجابية نحو العملية التعليمية جاهاتالمتعلم اتلدى ر توفي  ١ - ٣- ٦
  أتحدث بشكل الئق عن المعلمين وزمالئي بالمدرسة     أ/١- ١- ٣- ٦
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١١٨  

  نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
ــــدَّم داخــــل   ب/١- ١- ٣- ٦ أتحــــدث مــــع زمالئــــي عــــن المعلومــــات المفيــــدة التــــي تُق

  المدرسة عن األمور الحياتية  
ُأواظب على حضور اليوم الدراسي من بداية طابور الصباح وحتى   ج/١- ١- ٣- ٦

  نهاية آخر حصة 
التــي تتفــق مــع /...) االجتماعيـة/الرياضــية/ الفنيــة(ُأمـارس األنشــطة  أ/٢- ١- ٣- ٦

  قدراتي وميولي
والرياضـــية المختلفـــة  ،والموســـيقية ،الفنيـــة :ُأشـــارك فـــي المســـابقات  ب/٢- ١- ٣- ٦

   ، أو المديريةةدار أو اإل ،المؤسسةسواء على مستوى 
     

  :يلتزم المتعلم بالقيم، وبحقوقه، وواجباته  ٢- ٣- ٦
  واحترام داخل المدرسة وخارجها ةصدق وأمانمع اآلخرين ب لمعاتأ  أ/١- ٢- ٣- ٦
   ُأحافظ على أثاث المدرسة ومواردها  ب/١- ٢- ٣- ٦
أعمال : (ت التي ُأكلف بها داخل المدرسة؛ مثلنفذ المهام والواجباأُ   أ/٢- ٢- ٣- ٦

  )  تكليفات المعلم/ اإلدارة الذاتية/ النظافة
  عرف حقوقي داخل المدرسة وُأطالب بها باحترام أ  ب/٢- ٢- ٣- ٦
  
  



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١١٩  

  
  
  
  

  .وما يكتسبه من مهارات أساسية وجوانب وجدانية ،تقييم أداء المتعلم  :  الهدف من البطاقة
  .م أداء المتعلمالمعلم يقيّ   :  طاقةمستخدم الب

  

  :تعليمات التطبيق
وأمام كل . تتعلق بمختلف مؤشرات أداء المتعلم يالت ،تشتمل هذه البطاقة على مجموعة من العبارات

  :من هذه العبارات أربعة تقديرات هى
  

  إذا انطبقت العبارة على المتعلم فى جميع األحوال  :  دائماً  
  ت العبارة على المتعلم فى أغلب األحوالإذا انطبق  :  غالبًا  
  إذا انطبقت العبارة على المتعلم فى بعض األحوال  :  أحياناً  
  إذا انطبقت العبارة على المتعلم فى حاالت قليلة  :  نادراً  

  

عبر عن تقديرك تُ  يالت ،فى الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى . فى المؤسسة يالفعل المتعلمألداء  يالموضوع

 .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ؛وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة ،تحسين أداء المتعلم
  

                           
  عاونكوشكرا على ت                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة تقييم المعلم ألداءات المتعلم) ٩(
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١٢٠  

  :البيانات األساسية 
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
  

        اسـم المؤسسة
  

        اسـم المتعلم
  

        يالصف الدراس
  
  

    ابتدائي            رياض أطفال    :المرحلة التعليمية
    يثانو              يإعداد         

 :التبعيـة

  يرسمــ   :تعليـم عـام
  

    خاص بمصروفات      لغات يرسم   

            خاص لغات   
              

    يخاص عرب           لغـــات       عــام        :تعليم أزهري 
            خاص لغات     
  

    اسم المعلم  
    المادة الدراسية  
    :تاريخ استيفاء التقرير   



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٢١  

  

  نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :لمتعلم العادات السليمة للمحافظة على صحتهيتبع ا  ١- ٢- ٦
/ غســل األيـــدي قبـــل األكـــل وبعـــده(يتَّبــع العـــادات الصـــحية الســـليمة  أ/١- ١- ٢- ٦

  )ُشرب الماء من خالل كوب خاص به
  ُيحافظ على نظافة جسمه ومالبسه للوقاية من األمراض  ب/١- ١- ٢- ٦
  الذي يجلس فيه) المعمل/ فناءال/ الفصل(يعتني بنظافة المكان  ج/١- ١- ٢- ٦
  يحضر برامج تدريبية بالمدرسة خاصة بقواعد األمن والسالمة  أ/٢- ١- ٢- ٦
ـــا علـــى   ب/٢- ١- ٢- ٦ ـــاء دخـــول الفصـــل والخـــروج منـــه حفاًظ يتَّبـــع التعليمـــات أثن

  سالمته
ُيراعـــــي قواعـــــد الســـــالمة العامـــــة واآلمـــــان عنـــــد اســـــتخدام األجهـــــزة   ج/٢- ١- ٢- ٦

  واتواألد
  شارك في أنشطة التوعية الصحية لزمالئه بالمدرسةيُ   ٣- ١- ٢- ٦

    
ــــا المعلومــــات   ٢- ٢- ٦ ــــتقن المــــتعلم أساســــيات التعامــــل مــــع تكنولوجي ي

   :واالتصال
ـــوتر واألجهـــزة التكنولوجيـــة داخـــل   أ/١- ٢- ٢- ٦ ُيراعـــي تعليمـــات اســـتخدام الكمبي

  المدرسة
واألجهــــزة  ،ن االســــتخدامات النافعــــة والضــــارة للكمبيــــوترميَّــــز بــــييُ   ب/١- ٢- ٢- ٦

  التكنولوجية
  هتيسير تعلُّمفي اإلنترنت شبكة  لىع المواقع التعليمية نم دفيستي  أ/٢- ٢- ٢- ٦
  إجراء بحوث مرتبطة بالمادة الدراسية ستخدم الكمبيوتر فىي  ب/٢- ٢- ٢- ٦
  اقف الحياتية المختلفةستخدم الكمبيوتر فى حل المو ي  ج/٢- ٢- ٢- ٦

    
  :جتماعيةاالمهارات الالمتعلم  تلكيم  ٣- ٢- ٦
يتعامــل مــع اآلخــرين بأســلوب الئــق مــن خــالل االنصــات والحــوار   أ/١- ٣- ٢- ٦

  الجيد
ُيشــــارك زمالئــــه المناســــبات االجتماعيــــة المختلفــــة داخــــل المدرســــة   ب/١- ٣- ٢- ٦

  وخارجها
المدرســة مهــارات متعـددة؛ للعمــل بالمهنــة التــي تناســب  يكتسـب مــن  أ/٢- ٣- ٢- ٦

  قدراته في المستقبل
يحترم جميع المهن؛ حيث أن لها نفس القدر من األهميـة فـي تقـدم   ب/٢- ٣- ٢- ٦

  المجتمع
  قدراته وميولهمع يختار األنشطة التي تتفق   أ/٣- ٣- ٢- ٦
طة التي ُيمارسها داخل الفصـل ة نتائج اختياره لألنشتحمل مسئوليي  ب/٣- ٣- ٢- ٦

  والمدرسة
      

  :إيجابية نحو العملية التعليمية جاهاتالمتعلم اتلدى ر توفي  ١ - ٣- ٦
  يتحدث بشكل الئق عن المعلمين وزمالئه بالمدرسة     أ/١- ١- ٣- ٦
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١٢٢  

  نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
 يتحدث مع زمالئه عن المعلومات المفيدة التي تُقدَّم داخل المدرسة  ب/١- ١- ٣- ٦

  عن األمور الحياتية  
ُيواظـــب علـــى حضـــور اليـــوم الدراســـي مـــن بدايـــة طـــابور الصـــباح   ج/١- ١- ٣- ٦

  وحتى نهاية آخر حصة 
التـي تتفـق مـع /...) االجتماعيـة/الرياضـية/ الفنيـة(ُيمارس األنشـطة  أ/٢- ١- ٣- ٦

  قدراته وميوله
ـــة :شـــارك فـــي المســـابقاتيُ   ب/٢- ١- ٣- ٦ والرياضـــية المختلفـــة  ،والموســـيقية ،الفني

   ، أو المديريةةدار أو اإل ،سواء على مستوى المؤسسة
     

  :يلتزم المتعلم بالقيم، وبحقوقه، وواجباته  ٢- ٣- ٦
  واحترام داخل المدرسة وخارجها ةصدق وأمانمع اآلخرين ب لمعاتي  أ/١- ٢- ٣- ٦
   ُيحافظ على أثاث المدرسة ومواردها  ب/١- ٢- ٣- ٦
أعمال : (نفذ المهام والواجبات التي ُيكلف بها داخل المدرسة؛ مثليُ   أ/٢- ٢- ٣- ٦

  )  تكليفات المعلم/ اإلدارة الذاتية/ النظافة
  يعرف حقوقه داخل المدرسة وُيطالب بها باحترام   ب/٢- ٢- ٣- ٦
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١٢٣  

 
  
  
  
  

وجوانب وجدانية مـن خـالل  ،أساسية تقييم أداء المتعلم وما يكتسبه من مهارات  :  الهدف من البطاقة
التربيــة و التربيــة الموسـيقية، و االجتمـاعي،  خصـائياإل(خصـائى األنشــطة إتقيـيم 

  .ألداء المتعلم) التربية الفنية، وغيرهمو الرياضية، 
النفسي، ومعلم التربية  خصائياالجتماعي، واإل يخصائاإل(األنشطة  يخصائإ  :  مستخدم البطاقة

المكتبــة،  ٕاخصــائيالتربيــة الرياضــية، ومعلــم التربيــة الفنيــة، و الموســيقية، ومعلــم 
  )الصحافة واإلعالم ٕاخصائيو 

  
  :تعليمات التطبيق

وأمام . تتعلق بمختلف مؤشرات أداء المتعلم يالت ،تشتمل هذه البطاقة على مجموعات من العبارات
  :هى ،كل من هذه العبارات أربعة تقديرات

  
  ة على المتعلم فى جميع األحوالإذا انطبقت العبار   :  دائماً  
  إذا انطبقت العبارة على المتعلم فى أغلب األحوال  :  غالبًا  
  إذا انطبقت العبارة على المتعلم فى بعض األحوال  :  أحياناً  
  إذا انطبقت العبارة على المتعلم فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

عبر عن تقديرك فى الخانة التى تُ )  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى . فى المؤسسة يالفعل ألداء المتعلم يالموضوع

 .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ،وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة ،تحسين أداء المتعلم
  

  وشكرا على تعاونك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وية ألداءاتاألنشطة الترب يخصائإبطاقة تقييم ) ١٠(
 المتعلم
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١٢٤  

  :انات األساسية البي
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
 

        اسـم المؤسسة
 

        اسـم المتعلم
 

        يالصف الدراس
  
  

    ابتدائي               رياض أطفال   :المرحلة التعليمية
    يثانو                 يإعداد          

 :التبعيـة

  يرسمـ     :تعليـم عـام
  

    خاص بمصروفات    لغات يرسم    

            خاص لغات    
              

    يخاص عرب      لغـــات     عــــام  :تعليم أزهري 
            خاص لغات  
  

    اسم القائم على التقييم  
    اسم النشاط  
    :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٢٥  

  

  نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :للمحافظة على صحتهيتبع المتعلم العادات السليمة   ١- ٢- ٦
ــــى نظافــــة جســــمه ومالبســــه خــــالل ممارســــة األنشــــطة   أ/١- ١- ٢- ٦ ُيحــــافظ عل

  بالمدرسة
  يعتني بنظافة مكان ممارسة النشاط  ب/١- ١- ٢- ٦
  يتَّبع التعليمات أثناء ممارسة النشاط حفاًظا على سالمته  أ/٢- ١- ٢- ٦
واآلمـــــان عنـــــد اســـــتخدام األجهـــــزة ُيراعـــــي قواعـــــد الســـــالمة العامـــــة   ب/٢- ١- ٢- ٦

  واألدوات
  شارك في أنشطة التوعية الصحية لزمالئه بالمدرسةيُ   أ/٣- ١- ٢- ٦
  شارك في معسكرات خدمة البيئة داخل المدرسة وخارجهايُ   ب/٣- ١- ٢- ٦

    
ــــا المعلومــــات   ٢- ٢- ٦ ــــتقن المــــتعلم أساســــيات التعامــــل مــــع تكنولوجي ي

   :واالتصال
ـــوتر واألجهـــزة التكنولوجيـــة داخـــل   أ/١- ٢- ٢- ٦ ُيراعـــي تعليمـــات اســـتخدام الكمبي

  المدرسة
واألجهــــزة  ،ميَّــــز بــــين االســــتخدامات النافعــــة والضــــارة للكمبيــــوتريُ   ب/١- ٢- ٢- ٦

  التكنولوجية
  هتيسير تعلُّمفي اإلنترنت شبكة  لىع م المواقع التعليميةدخستي  أ/٢- ٢- ٢- ٦
  حل المواقف الحياتية المختلفة ستخدم الكمبيوتر فىي  ب/٢- ٢- ٢- ٦

    
  :جتماعيةاالمهارات الالمتعلم  تلكيم  ٣- ٢- ٦
  ُيشارك في الحفالت، والعروض، واألنشطة المدرسية المختلفة  أ/١- ٣- ٢- ٦
ُيشــــارك زمالئــــه المناســــبات االجتماعيــــة المختلفــــة داخــــل المدرســــة   ب/١- ٣- ٢- ٦

  وخارجها
  ُيقدر جميع المهن الموجودة بالمجتمع المحيط  ٢- ٣- ٢- ٦
  قدراته وميولهمع يختار األنشطة التي تتفق   أ/٣- ٣- ٢- ٦
ة نتائج اختياره لألنشطة التي ُيمارسها داخل الفصـل تحمل مسئوليي  ب/٣- ٣- ٢- ٦

  والمدرسة
      

  :العملية التعليميةإيجابية نحو  جاهاتالمتعلم اتلدى ر توفي  ١ - ٣- ٦
  يتحدث بشكل الئق عن المعلمين وزمالئه بالمدرسة     أ/١- ١- ٣- ٦
ُيواظـــب علـــى حضـــور اليـــوم الدراســـي مـــن بدايـــة طـــابور الصـــباح   ب/١- ١- ٣- ٦

  وحتى نهاية آخر حصة
التـي تتفـق مـع /...) االجتماعيـة/الرياضـية/ الفنيـة(ُيمارس األنشـطة  أ/٢- ١- ٣- ٦

  ولهقدراته ومي
ـــة :شـــارك فـــي المســـابقاتيُ   ب/٢- ١- ٣- ٦ والرياضـــية المختلفـــة  ،والموســـيقية ،الفني

   ، أو المديريةةدار أو اإل ،سواء على مستوى المؤسسة
     



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٢٦  

  نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :يلتزم المتعلم بالقيم، وبحقوقه، وواجباته  ٢- ٣- ٦
  خارجهاواحترام داخل المدرسة و  ةصدق وأمانمع اآلخرين ب لمعاتي  أ/١- ٢- ٣- ٦
   ُيحافظ على أثاث المدرسة وأدوات ممارسة األنشطة  ب/١- ٢- ٣- ٦
أعمال : (نفذ المهام والواجبات التي ُيكلف بها داخل المدرسة؛ مثليُ   أ/٢- ٢- ٣- ٦

  )  تكليفات المعلم/ اإلدارة الذاتية/ النظافة
  يعي حقوقه داخل المدرسة وُيطالب بها باحترام   ب/٢- ٢- ٣- ٦
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١٢٧  

  
  
  
  

  تقييم المعلم ألدائه التدريسي   :  الهدف من البطاقة
  على أن ُتطبق على كل معلم على حدة) أداءهُيقيَّم (المعلم ذاته   :  مستخدم البطاقة

  
  :تعليمات التطبيق

فى  يالتى تتعلق بمختلف مؤشرات أدائك التربو ، تشتمل هذه البطاقة على مجموعة من العبارات
وأمام كل من هذه . يمعايير الجودة واالعتماد التربو  مرتبطة بكل معيار من يالتى تعمل بها، وهالمؤسسة 

  :العبارات أربعة تقديرات كالتالي
  

  إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً 
  إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  :  غالباً 
  ى بعض األحوالإذا انطبقت العبارة عليك ف  :  أحياناً 
  إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً 

  
عن تقديرك ُتعبر  يالت ،فى الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 

علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف ُيستفاد بها فى . فى المؤسسة يألدائك الفعل يالموضوع
  .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ،وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة ،ريسيتحسين أدائك التد

  
  وشكرا على تعاونك  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للمعلم يبطاقة التقييم الذاتى لألداء التدريس)  ١١( 
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١٢٨  

  :البيانات األساسية
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

        
        اسـم المؤسسة

        
        اسم المعلم

        
        التخصـــص

  
  

    دبلوم تربوي        بكالوريوس             يتربو تأهيل       يأعلى مؤهل دراس
              
    أخـــرى       دكتــوراه          ماجستــير       
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥   سنوات   ٥–٣من     سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥   سنوات   ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

           

              
        ابتدائي                رياض أطفال      :المرحلة التعليمية

        يثانو                 يإعداد           
 :ةالتبعيـ

  رسمي          :تعليـم عـام
  

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات     

            خاص لغات     
              

    خاص عربي       لغـــات       عــــام       :تعليم أزهري
            خاص لغات        
  

  

  /      /         :تاريخ استيفاء البطاقة  
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١٢٩  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  

١- ١- ٧  
يخطـــط المعلـــم لعمليتـــى التعلـــيم والـــتعلم فـــى ضـــوء نـــواتج الـــتعلم 

  : المستهدفة

معرفية : أحرص على ان يشتمل الدرس عند تصميمه اهدافا أ/١- ١- ١- ٧
  .،مهارية، وجدانية

تضمين الدرس االنشطة والوسائل واساليب التقويم وقضايا المجتمع ب/١- ١- ١- ٧
  .اسيةالمرتبطة بالمادة الدر 

: مثل ،لدروس على أساليب تعليمية متنوعةل ىعتمد فى تصميمأ  ٢- ١- ١- ٧
، مع وغيرها والعصف الذهنى يوالتعلُّم الذات ي،التعلُّم التعاون

    توضيح اجراءات استخدام االسترتيجية،لتحقيق نواتج التعلم
- فهـم- تـذكر( أصمم ادوات تقويم متنوعة لتقييم المستويات المعرفيـة أ/٣- ١- ١- ٧

  .فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة، وخصائص المتعلمين) تطبيق
أصــمم مواقــف تقويميــة متنوعــة لقيــاس الجانــب المهــارى والوجــدانى ب/٣- ١- ١- ٧

  . لدى المتعلمين
يــــتمكن المعلــــم مــــن تنميــــة جوانــــب الــــتعلم المعرفيــــة والمهاريــــة   ١- ٢- ٧

  :والوجدانية لدى المتعلمين
أستخدم اساليب تعليمية متنوعة تعمل على تنميـة الجوانـب المعرفيـة  أ/١- ١- ٢- ٧

  . بمستوياتها المختلفة لدى المتعلمين اثناء تعلم المادة الدراسية
أعمل على اكساب المتعلمين مهارات عملية متنوعة ،تـرتبط بالمـادة ب/١- ١- ٢- ٧

  .الدراسية
ـــــة تج/١- ١- ٢- ٧ خاطـــــب وجـــــدان ومشـــــاعر المتعلمـــــين أســـــتخدم اســـــاليب تعليمي

  .المرتبطة بموضوع الدرس
  .أتناول مشكالت المجتمع المرتبطة بالمادة الدراسية  ٢- ١- ٢- ٧
أوظــــــف محتــــــوى المــــــادة الدراســــــية الكســــــاب المتعلمــــــين المهــــــارات   ٣- ١- ٢- ٧

  .الحياتية
  يدير المعلم عملية التعلم بكفاءه  ٢- ٢- ٧
وفــق  ،بنــاء علــى قــدراتهم دوار والمهــام بدقــة علــى المتعلمــينوزع األأ  ١- ٢- ٢- ٧

  الخطة الزمنية المحددة للدرس
بمـــا يتناســـب مـــع  المعامـــل والتجهيـــزات المتاحـــة بالمؤسســـة أســـتخدم أ/٢- ٢- ٢- ٧

  لتفعيل العملية التعليمية محتوى الدرس،
يتناســب مــع  ســتفيد مــن االمكانــات المتاحــة فــى البئــة المحليــة بمــاأب/٢- ٢- ٢- ٧

  .محتوى الدرس لتحسين العملية التعليمية
يســتخدم المعلــم اســتراتيجيات تعلــيم وتعلــم متنوعــة تلبــى متطلبــات   ٣- ٢- ٧

  )ان وجدت فى حاالت الدمج(ذوى ذوى االحتياجات الخاصة
احتياجـــات المتعلمـــين  يُتلبـــ االمكانـــات الماديـــة المناســـبة التـــىوفـــر أ أ/١- ٣- ٢- ٧

  وتيسر لهم عملية الحوار والمناقشةصعوبات التعلُّم  يوذو المعاقين 
   .أراعى عند توزيع مهام االنشطة نوع االعاقة لدى المتعلمب/١- ٣- ٢- ٧
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١٣٠  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
   .طبيعة االعاقة مع تُناسب ،ستخدم أساليب تعليمية متنوعةأ  ٢- ٣- ٢- ٧
التربويـة بمـا فـى االنشـطة المتعلمـين المعـاقين  مشاركةحرص على أ  ٣- ٣- ٢- ٧

   .يتناسب مع نوع االعاقة
  :يستخدم المعلم انشطة تربوية اثرائية،تحقق نواتج التعلم   ٤- ٢- ٧
تســهم فــى )الكترونيــة - مطبوعــات(ســتخدم مصــادر معرفيــة متنوعــة أ  ١- ٤- ٢- ٧

  .تحسين العملية التعليمية
فـــة الفرديــــة حفـــز المتعلمـــين علــــى المشـــاركة فـــى االنشــــطة المختلأ  ٢- ٤- ٢- ٧

  .والجماعية داخل المؤسسة وخارجها
وظــــف االنشــــطة االثرائيــــة المتنوعـــــة لتنميــــة الــــذكاءات المتعـــــددة أ  ٣- ٤- ٢- ٧

  .والمواهب المختلفة لدى المتعلمين
   :ستخدم المعلم اساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلمي  ١- ٣- ٧
ظــــف األســــئلة الشــــفهية فــــي تقــــويمأ  أ/١- ١- ٣- ٧ الــــتعلُّم لــــدى  المعرفيــــة نــــواتج وَّ

  المتعلمين
ــــــــارات أ ب/١- ١- ٣- ٧ ــــــــى اختب ــــــــةعتمــــــــد ف ــــــــار  تحريري تتســــــــم بشــــــــروط االختب

الجيد،متضــــمنة اســــئلة مقاليــــة وموضــــوعية لتقــــويم نــــواتج الــــتعلم 
   .المعرفية

  المهارات األدائية لدى المتعلمين  تقويمل بطاقات مالحظةستخدم أ  ٢- ١- ٣- ٧
أسـتخدم االسـتبانات وبطاقـات المالحظــة لتقـويم الجوانـب الوجدانيــة   ٣- ١- ٣- ٧

   لدى المتعلمين
  . صعوبات التعلُّم يذو لتحديد  ؛طبق اختبارات تشخيصيةأ  ٤- ١- ٣- ٧
يســتفيد المعلــم مــن نتــائج تقــويم المتعلمــين فــى تقــديم التغذيــة   ٢- ٣- ٧

  :الراجعة المناسبة لهم
وتـوجيههم  إلـى جوانـب  ،ج التقويم فى إرشاد المتعلمينستخدم نتائأ  أ/١- ٢- ٣- ٧

  الضعف فى أدائهم جوانب القوة و 
أستخدم اساليب تدريسية لعالج جوانـب الضـعف لـدى المتعلمـين ،  ب/١- ٢- ٣- ٧

  .ومتابعة التحسن فى ادائهم
نتــائج  مــن زمالئــى ومشــرفى المــواد واوليــاء االمــور المعنيــين أنــاقش  ٢- ٢- ٣- ٧

  لمتابعة مستوى تقدمهم  ،م المتعلمينتقوي
ستفيد من نتائج التقويم فى استخدام برامج عالجيـة للمتعلمـين مـن أ  أ/٣- ٢- ٣- ٧

  .صعوبات التعلُّم يذو 
   .تحقق من مدى استفادة ذوى صعوبات التعلم من تلك البرامجأ ب/٣- ٢- ٣- ٧

  :تعليم والتعلميوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى ال  ١- ٤- ٧
أعمـــل علـــى تشـــجيع المناقشـــة والحـــوار وتقبـــل الـــراى االخـــر داخـــل   ١- ١- ٤- ٧

   الفصل الدراسى 
أتعامــل مــع جميــع المتعلمــين بعدالــة وشــفافية عنــد توزيــع االنشــطة   ٢- ١- ٤- ٧

  .والمهام المختلفة
  يحرص المعلم على تنمية ذاته مهنيا  ٢- ٤- ٧
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١٣١  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  .اثناء ادائى التدريسى بالفصلمحتوى الدورات التدريبية ستفيد من أ  ١- ٢- ٤- ٧
عتمـــد علـــى المراجـــع، واإلنترنـــت، والمجـــالت العلميـــة وغيرهـــا مـــن أ  أ/٢- ٢- ٤- ٧

  التخصصية ىتطوير معلومات يف ؛المصادر
عتمـــد علـــى المراجـــع، واإلنترنـــت، والمجـــالت العلميـــة وغيرهـــا مـــن أ ب/٢- ٢- ٤- ٧

النفســــى  :المجــــال يفــــ ىير معلومــــاتفــــى تطــــو  ؛مصــــادر المعرفــــة
  والتربوى

ئــى مــن تبــادل الخبــرات فــى المجــاالت العلميــة والتربويــة مــع زمالأ  ٣- ٢- ٤- ٧
  .خالل االجتماعات واللقاءات

أستفيد من نتائج المتعلمين او ردود افعالهم فى عالج جوانب القوة   أ/٤- ٢- ٤- ٧
   .وجوانب الضعف فى ادائى

فـى عـالج  يدائـأل الموجهين ومشرفى المواد ستفيد من نتائج تقييمأ ب/٤- ٢- ٤- ٧
  . ىالضعف فى أدائجوانب جوانب القوة و 
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١٣٢  

 
  
  
  
  
  

  .تقييم القيادة المؤسسية لألداء المهنى للمعلم فى المؤسسة  :  الهدف من البطاقة
  .ةلى حدكل منهم ع) الوكالء/ الناظر/ المدير(القيادة المؤسسية   :  مستخدم البطاقة

  
  :تعليمات التطبيق 

تتعلق بمختلف مؤشرات أداء المعلم فى المؤسسة  يالت ،تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات
وأمام كل عبارة من هذه العبارات . التى يعمل بها، وهى مرتبطة بكل معيار من معايير الجودة واالعتماد

  :أربعة تقديرات كالتالي
  

  بارة علي المعلم فى جميع األحوالإذا انطبقت الع  :  دائماً 
  إذا انطبقت العبارة علي المعلم فى أغلب األحوال  :  غالباً 
  إذا انطبقت العبارة علي المعلم فى بعض األحوال  :  أحياناً 
  إذا انطبقت العبارة علي المعلم فى حاالت قليلة  :  نادراً 

  
ُتعبر عن تقديرك  يالت ،ى الخانةف)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 

ها فى علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف ُيستفاد ب. فى المؤسسة يألداء المعلم الفعل يوعالموض
 .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ،وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة ي،تحسين أداء المعلم التدريس

 

  وشكرا على تعاونك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من وجهة  ،بطاقة تقييم األداء التدريسي للمعلم) ١٢( 
  نظر قيادة المؤسسة 
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١٣٣  

  :ات األساسية البيان
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
 

        اسـم المؤسسة
 

        اسـم المعلــم
 

        المادة الدراسية
 
 

  
  
 

        ابتدائي            رياض أطفال     :المرحلة التعليمية
        يثانو            عدادىإ         

 :التبعيـة

    فاتو ص بمصر خا    لغات يرسم    يرسمــ  :تعليـم عـام
              
            خاص لغات  
              

    يخاص عرب         لغـــات    عــــام  :تعليم أزهري 
            خاص لغات  
 

      :اسم القائم على التقييم  
    :    الوظيفة                     
  /       /           :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٣٤  

 

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  رةالعبا  م
  :التخطيط لعمليتى التعليم والتعلم  ١- ٧

  
١- ١- ٧  

يخطـــط المعلـــم لعمليتـــى التعلـــيم والـــتعلم فـــى ضـــوء نـــواتج الـــتعلم 
  : المستهدفة

يحرص على ان يشمل الدرس عند تصميمه  أ/١- ١- ١- ٧
  .معرفية،مهارية،وجدانية:اهدافا

  .رس االنشطة والوسائل واساليب التقويم وقضايا المجتمعيضمن الدب/١- ١- ١- ٧
: مثل ،يعتمد فى تصميمه لدروسه على أساليب تعليمية متنوعة  ٢- ١- ١- ٧

، مع وغيرها والعصف الذهنى يوالتعلُّم الذات ي،التعلُّم التعاون
    توضيح اجراءات استخدام االسترتيجية،لتحقيق نواتج التعلم

- فهــم- تــذكر(دد ادوات تقــويم متنوعــة لتقيــيم المســتويات المعرفيــة يعــ أ/٣- ١- ١- ٧
  .فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة، وخصائص المتعلمين) تطبيق

يعد مواقف تقويمية متنوعـة لقيـاس الجانـب المهـارى والوجـدانى لـدى ب/٣- ١- ١- ٧
  . المتعلمين

  :تنفيذ عمليتى التعليم والتعلم  ٢- ٧
مكن المعلــــم مــــن تنميــــة جوانــــب الــــتعلم المعرفيــــة والمهاريــــة يــــت  ١- ٢- ٧

  :والوجدانية لدى المتعلمين
يستخدم اساليب تعليمية متنوعة تعمل على تنميـة الجوانـب المعرفيـة  أ/١- ١- ٢- ٧

  . بمستوياتها المختلفة لدى المتعلمين اثناء تعلم المادة الدراسية
ن مهارات عمليـة متنوعـة ،تـرتبط بالمـادة يعمل على اكساب المتعلميب/١- ١- ٢- ٧

  .الدراسية
ـــــة تخاطـــــب وجـــــدان ومشـــــاعر المتعلمـــــين ج/١- ١- ٢- ٧ يســـــتخدم اســـــاليب تعليمي

  .المرتبطة بموضوع الدرس
  .يتناول مشكالت المجتمع المرتبطة بالمادة الدراسية  ٢- ١- ٢- ٧
المهـــــارات  يوظـــــف محتـــــوى المـــــادة الدراســـــية الكســـــاب المتعلمـــــين  ٣- ١- ٢- ٧

  .الحياتية
  يدير المعلم عملية التعلم بكفاءة  ٢- ٢- ٧
وفــق  ،بنــاء علــى قــدراتهم وزع األدوار والمهــام بدقــة علــى المتعلمــينيــ  ١- ٢- ٢- ٧

  الخطة الزمنية المحددة للدرس
بمـــا يتناســـب مـــع  المعامـــل والتجهيـــزات المتاحـــة بالمؤسســـة يســـتخدم أ/٢- ٢- ٢- ٧

  فعيل العملية التعليميةلت محتوى الدرس،
ئــة المحليــة بمــا يتناســب مــع ييســتفيد مــن االمكانــات المتاحــة فــى البب/٢- ٢- ٢- ٧

  .محتوى الدرس لتحسين العملية التعليمية
يســتخدم المعلــم اســتراتيجيات تعلــيم وتعلــم متنوعــة تلبــى متطلبــات   ٣- ٢- ٧

  )ان وجدت فى حاالت الدمج(ذوى ذوى االحتياجات الخاصة
احتياجـــات المتعلمـــين  يُتلبـــ االمكانـــات الماديـــة المناســـبة التـــىوفر يـــب/١- ٣- ٢- ٧
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١٣٥  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  رةالعبا  م
  وتيسر لهم عملية الحوار والمناقشةصعوبات التعلُّم  يالمعاقين وذو 

   .يراعى عند توزيع مهام االنشطة نوع االعاقة لدى المتعلمب/١- ٣- ٢- ٧
   .طبيعة االعاقة مع تُناسب ،ستخدم أساليب تعليمية متنوعةي  ٢- ٣- ٢- ٧
فـى االنشـطة التربويـة بمـا المتعلمين المعـاقين  مشاركةحرص على ي  ٣- ٣- ٢- ٧

   .يتناسب مع نوع االعاقة
  :يستخدم المعلم انشطة تربوية اثرائية،تحقق نواتج التعلم   ٤- ٢- ٧
م فــى تســه)الكترونيــة - مطبوعــات(يســتخدم مصــادر معرفيــة متنوعــة   ١- ٤- ٢- ٧

  .تحسين العملية التعليمية
يحفـــز المتعلمـــين علـــى المشـــاركة فـــى االنشـــطة المختلفـــة الفرديـــة   ٢- ٤- ٢- ٧

  .والجماعية داخل المؤسسة وخارجها
يوظــــف االنشــــطة االثرائيــــة المتنوعــــة لتنميــــة الــــذكاءات المتعــــددة   ٣- ٤- ٢- ٧

  .والمواهب المختلفة لدى المتعلمين
  : اساليب تقويم فعالة علمالم ميستخد  ٣- ٧
   :ستخدم المعلم اساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلمي  ١- ٣- ٧
الــــتعلُّم لــــدى  المعرفيــــة وَّظــــف األســــئلة الشــــفهية فــــي تقــــويم نــــواتجي  أ/١- ١- ٣- ٧

  المتعلمين
ــــــــارات ي ب/١- ١- ٣- ٧ ــــــــى اختب ــــــــار  تحريريــــــــةعتمــــــــد ف تتســــــــم بشــــــــروط االختب

قاليــــة وموضــــوعية لتقــــويم نــــواتج الــــتعلم الجيد،متضــــمنة اســــئلة م
   .المعرفية

  المهارات األدائية لدى المتعلمين  تقويمل بطاقات مالحظةستخدم ي  ٢- ١- ٣- ٧
يستخدم االسـتبانات وبطاقـات المالحظـة لتقـويم الجوانـب الوجدانيـة   ٣- ١- ٣- ٧

   لدى المتعلمين
  . صعوبات التعلُّم يذو لتحديد  ؛طبق اختبارات تشخيصيةي  ٤- ١- ٣- ٧
يســتفيد المعلــم مــن نتــائج تقــويم المتعلمــين فــى تقــديم التغذيــة   ٢- ٣- ٧

  :الراجعة المناسبة لهم
وتـوجيههم  إلـى جوانـب  ،ستخدم نتائج التقويم فى إرشاد المتعلميني  أ/١- ٢- ٣- ٧

  الضعف فى أدائهم جوانب القوة و 
ج جوانـب الضـعف لـدى المتعلمـين ، يستخدم اساليب تدريسية لعال ب/١- ٢- ٣- ٧

  .ومتابعة التحسن فى ادائهم
 ،نتـائج تقـويم المتعلمـين من زمالئه ومشرفى المواد المعنيين يناقش  ٢- ٢- ٣- ٧

  لمتابعة مستوى تقدمهم 
ستفيد من نتائج التقويم فى استخدام برامج عالجية للمتعلمـين مـن ي  أ/٣- ٢- ٣- ٧

  .صعوبات التعلُّم يذو 
   .يتحقق من مدى استفادة ذوى صعوبات التعلم من تلك البرامج ب/٣- ٢- ٣- ٧

  :ممارسة انشطة مهنية فعالة  ٤- ٧
  :يوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى التعليم والتعلم  ١- ٤- ٧
يعمـــل علـــى تشـــجيع المناقشـــة والحـــوار وتقبـــل الـــراى االخـــر داخـــل   ١- ١- ٤- ٧
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١٣٦  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  رةالعبا  م
   الفصل الدراسى 

يتعامــل مــع جميــع المتعلمــين بعدالــة وشــفافية عنــد توزيــع االنشــطة   ٢- ١- ٤- ٧
  .والمهام المختلفة

  يحرص المعلم على تنمية ذاته مهنيا  ٢- ٤- ٧
  

ـــــدورات التدريبيـــــة ي  ١- ٢- ٤- ٧ اثنـــــاء ادائـــــى التدريســـــى ســـــتفيد مـــــن محتـــــوى ال
  .بالفصل

والمجـــالت العلميـــة وغيرهـــا مـــن عتمـــد علـــى المراجـــع، واإلنترنـــت، ي  أ/٢- ٢- ٤- ٧
  التخصصية هتطوير معلومات يف ؛المصادر

عتمـــد علـــى المراجـــع، واإلنترنـــت، والمجـــالت العلميـــة وغيرهـــا مـــن ي  ب/٢- ٢- ٤- ٧
النفســــى  :المجــــال يفــــ هفــــى تطــــوير معلوماتــــ ؛مصــــادر المعرفــــة

  والتربوى
ه مـــن ع زمالئـــتبـــادل الخبـــرات فـــى المجـــاالت العلميـــة والتربويـــة مـــي  ٣- ٢- ٤- ٧

  .خالل االجتماعات واللقاءات
يستفيد من نتائج المتعلمين او ردود افعالهم فى عالج جوانب القوة   أ/٤- ٢- ٤- ٧

   .وجوانب الضعف فى ادائه
فـى عـالج  يدائـأل الموجهين ومشرفى المواد ستفيد من نتائج تقييمي  ب/٤- ٢- ٤- ٧

  . هالضعف فى أدائجوانب جوانب القوة و 
  
  
  
  

  يتعاون مع زمالئه ورؤسائه بالمؤسسة باحترام متبادل  ١- ١- ٢- ٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
المدرس األول لألداء التدريسي للمعلم / بطاقة تقييم الموجه)  ١٣(  

  وتفعيل المنهج
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١٣٧  

  
  
  

   .المدرس األول ألداء المعلمين التدريسي/ تقييم الموجه  :  الهدف من البطاقة
  .ةوذلك لتقييم كل معلم على حدّ  ؛المدرس األول/ الموجه  :  مستخدم البطاقة

  
  :تعليمات التطبيق

تتعلق بمختلف مؤشرات أداء المعلم فى المؤسسة التى  يالت ،مجموعة من العبارات ه البطاقةتشمل هذ
وأمام كل من هذه العبارات أربعة . يعمل بها ، وهى مرتبطة بكل معيار من معايير الجودة واالعتماد

  :تقديرات كالتالي
  

  إذا انطبقت العبارة على المعلم فى جميع األحوال  :  دائماً 
  إذا انطبقت العبارة على المعلم فى أغلب األحوال  :  غالباً 
  إذا انطبقت العبارة على المعلم فى بعض األحوال  :  أحياناً 
  إذا انطبقت العبارة على المعلم فى حاالت قليلة  :  نادراً 

  

فى الخانة التى ُتعبر عن تقديرك )  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف ُيستفاد بها فى تحسين األداء . داء المعلم التربوىالموضوعى أل

  .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ،للمعلمين، وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة يالتدريس
  

 وشكرا على تعاونك
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١٣٨  

  :البيانات األساسية 
  

    تعليميةاإلدارة ال    المديرية التعليمية
 

        اسـم المؤسسة
 

        اسـم المعلــم
 

        المادة الدراسية
 
 

  
  
 

        ابتدائي    رياض أطفال  :المرحلة التعليمية
        يثانو     يعدادإ  

 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمى لغات      يرسمــ  :تعليـم عـام
              
            خاص لغات  
              

    يخاص عرب         لغـــات       ــامعــ      :تعليم أزهري 
            خاص لغات      
 

      :اسم القائم على التقييم           
      : الوظيفة                     
  /       /           :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٣٩  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  

١- ١- ٧  
م والـــتعلم فـــى ضـــوء نـــواتج الـــتعلم يخطـــط المعلـــم لعمليتـــى التعلـــي

  : المستهدفة

معرفية، : يحرص على ان يشمل الدرس عند تصميمه اهدافا أ/١- ١- ١- ٧
  .مهارية، وجدانية

  .يضمن الدرس االنشطة والوسائل واساليب التقويم وقضايا المجتمعب/١- ١- ١- ٧
: مثل ،ية متنوعةيعتمد فى تصميمه لدروسه على أساليب تعليم  ٢- ١- ١- ٧

، مع وغيرها والعصف الذهنى يوالتعلُّم الذات ي،التعلُّم التعاون
    توضيح اجراءات استخدام االسترتيجية،لتحقيق نواتج التعلم

- فهــم- تــذكر(يعــدد ادوات تقــويم متنوعــة لتقيــيم المســتويات المعرفيــة  أ/٣- ١- ١- ٧
  .تعلمينفى ضوء نواتج التعلم المستهدفة، وخصائص الم) تطبيق

يعد مواقف تقويمية متنوعـة لقيـاس الجانـب المهـارى والوجـدانى لـدى ب/٣- ١- ١- ٧
  . المتعلمين

يــــتمكن المعلــــم مــــن تنميــــة جوانــــب الــــتعلم المعرفيــــة والمهاريــــة   ١- ٢- ٧
  :والوجدانية لدى المتعلمين

لمعرفيـة يستخدم اساليب تعليمية متنوعة تعمل على تنميـة الجوانـب ا أ/١- ١- ٢- ٧
  . بمستوياتها المختلفة لدى المتعلمين اثناء تعلم المادة الدراسية

يعمل على اكساب المتعلمين مهارات عمليـة متنوعـة ،تـرتبط بالمـادة ب/١- ١- ٢- ٧
  .الدراسية

ـــــة تخاطـــــب وجـــــدان ومشـــــاعر المتعلمـــــين ج/١- ١- ٢- ٧ يســـــتخدم اســـــاليب تعليمي
  .المرتبطة بموضوع الدرس

  .يتناول مشكالت المجتمع المرتبطة بالمادة الدراسية  ٢- ١- ٢- ٧
يوظـــــف محتـــــوى المـــــادة الدراســـــية الكســـــاب المتعلمـــــين المهـــــارات   ٣- ١- ٢- ٧

  .الحياتية
  يدير المعلم عملية التعلم بكفاءة  ٢- ٢- ٧
وفــق  ،بنــاء علــى قــدراتهم وزع األدوار والمهــام بدقــة علــى المتعلمــينيــ  ١- ٢- ٢- ٧

  الزمنية المحددة للدرسالخطة 
ـــزات المتاحـــة بالمؤسســـة ســـتخدم أ/٢- ٢- ٢- ٧ بمـــا يتناســـب مـــع  المعامـــل والتجهي

  لتفعيل العملية التعليمية محتوى الدرس،
ئــة المحليــة بمــا يتناســب مــع ييســتفيد مــن االمكانــات المتاحــة فــى البب/٢- ٢- ٢- ٧

  .محتوى الدرس لتحسين العملية التعليمية
يســتخدم المعلــم اســتراتيجيات تعلــيم وتعلــم متنوعــة تلبــى متطلبــات   ٣- ٢- ٧

  )ان وجدت فى حاالت الدمج(ذوى ذوى االحتياجات الخاصة
احتياجـــات المتعلمـــين  يُتلبـــ االمكانـــات الماديـــة المناســـبة التـــىوفر يـــ أ/١- ٣- ٢- ٧

  وتيسر لهم عملية الحوار والمناقشةصعوبات التعلُّم  يالمعاقين وذو 
   .يراعى عند توزيع مهام االنشطة نوع االعاقة لدى المتعلمب/١- ٣- ٢- ٧
   .طبيعة االعاقة مع تُناسب ،ستخدم أساليب تعليمية متنوعةي  ٢- ٣- ٢- ٧
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١٤٠  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
فـى االنشـطة التربويـة بمـا المتعلمين المعـاقين  مشاركةحرص على ي  ٣- ٣- ٢- ٧

   .يتناسب مع نوع االعاقة
  :علم انشطة تربوية اثرائية،تحقق نواتج التعلميستخدم الم   ٤- ٢- ٧
تســهم فــى )الكترونيــة - مطبوعــات(يســتخدم مصــادر معرفيــة متنوعــة   ١- ٤- ٢- ٧

  .تحسين العملية التعليمية
يحفـــز المتعلمـــين علـــى المشـــاركة فـــى االنشـــطة المختلفـــة الفرديـــة   ٢- ٤- ٢- ٧

  .والجماعية داخل المؤسسة وخارجها
ظــــف االنشــــطة االثرائيــــة المتنوعــــة لتنميــــة الــــذكاءات المتعــــددة يو   ٣- ٤- ٢- ٧

  .والمواهب المختلفة لدى المتعلمين
   :ستخدم المعلم اساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلمي  ١- ٣- ٧
الــــتعلُّم لــــدى  المعرفيــــة وَّظــــف األســــئلة الشــــفهية فــــي تقــــويم نــــواتجي  أ/١- ١- ٣- ٧

  المتعلمين
ــــــــارات عتي ب/١- ١- ٣- ٧ ــــــــى اختب ــــــــار  تحريريــــــــةمــــــــد ف تتســــــــم بشــــــــروط االختب

الجيد،متضــــمنة اســــئلة مقاليــــة وموضــــوعية لتقــــويم نــــواتج الــــتعلم 
   .المعرفية

  المهارات األدائية لدى المتعلمين  تقويمل بطاقات مالحظةستخدم ي  ٢- ١- ٣- ٧
ة يستخدم االسـتبانات وبطاقـات المالحظـة لتقـويم الجوانـب الوجدانيـ  ٣- ١- ٣- ٧

   لدى المتعلمين
  . صعوبات التعلُّم يذو لتحديد  ؛طبق اختبارات تشخيصيةي  ٤- ١- ٣- ٧
يســتفيد المعلــم مــن نتــائج تقــويم المتعلمــين فــى تقــديم التغذيــة   ٢- ٣- ٧

  :الراجعة المناسبة لهم
وتـوجيههم  إلـى جوانـب  ،ستخدم نتائج التقويم فى إرشاد المتعلميني  أ/١- ٢- ٣- ٧

  الضعف فى أدائهم وانب جالقوة و 
يستخدم اساليب تدريسية لعالج جوانـب الضـعف لـدى المتعلمـين ،  ب/١- ٢- ٣- ٧

  .ومتابعة التحسن فى ادائهم
 ،نتـائج تقـويم المتعلمـين من زمالئه ومشرفى المواد المعنيين يناقش  ٢- ٢- ٣- ٧

  لمتابعة مستوى تقدمهم 
م فى استخدام برامج عالجية للمتعلمـين مـن ستفيد من نتائج التقويي  أ/٣- ٢- ٣- ٧

  .صعوبات التعلُّم يذو 
   .يتحقق من مدى استفادة ذوى صعوبات التعلم من تلك البرامج ب/٣- ٢- ٣- ٧

  :يوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى التعليم والتعلم  ١- ٤- ٧
الخـــر داخـــل يعمـــل علـــى تشـــجيع المناقشـــة والحـــوار وتقبـــل الـــراى ا  ١- ١- ٤- ٧

   الفصل الدراسى 
يتعامــل مــع جميــع المتعلمــين بعدالــة وشــفافية عنــد توزيــع االنشــطة   ٢- ١- ٤- ٧

  .والمهام المختلفة
  يحرص المعلم على تنمية ذاته مهنيا  ٢- ٤- ٧
اثنـــــاء ادائـــــى التدريســـــى ســـــتفيد مـــــن محتـــــوى الـــــدورات التدريبيـــــة ي  ١- ٢- ٤- ٧
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١٤١  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  .بالفصل

مـــد علـــى المراجـــع، واإلنترنـــت، والمجـــالت العلميـــة وغيرهـــا مـــن عتي  أ/٢- ٢- ٤- ٧
  التخصصية هتطوير معلومات يف ؛المصادر

عتمـــد علـــى المراجـــع، واإلنترنـــت، والمجـــالت العلميـــة وغيرهـــا مـــن ي ب/٢- ٢- ٤- ٧
النفســــى  :المجــــال يفــــ هفــــى تطــــوير معلوماتــــ ؛مصــــادر المعرفــــة

  والتربوى
ه مـــن لمجـــاالت العلميـــة والتربويـــة مـــع زمالئـــتبـــادل الخبـــرات فـــى اي  ٣- ٢- ٤- ٧

  .خالل االجتماعات واللقاءات
يستفيد من نتائج المتعلمين او ردود افعالهم فى عالج جوانب القوة   أ/٤- ٢- ٤- ٧

   .وجوانب الضعف فى ادائه
فـى عـالج  يدائأل الموجهين ومشرفى المواد ستفيد من نتائج تقييمي ب/٤- ٢- ٤- ٧

  . هالضعف فى أدائجوانب و جوانب القوة 
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١٤٢  

  
  

  
  
  

  تقييم األداء التدريسي للمعلم من وجهة نظر المتعلم  :  الهدف من البطاقة
: لطـــــالب المرحلـــــة( المـــــتعلم ُيقـــــيَّم األداء التدريســـــي لكـــــل معلـــــم علـــــى حـــــدة   :  مستخدم البطاقة

  )ة والثانويةاإلعدادي
  

  :تعليمات التطبيق
وأمام كل عبارة . تتعلق بأداءات معلمك فى المؤسسة يالت ،من العبارات تشتمل البطاقة على مجموعة

  :يه العبارات أربعة تقديرات كالتالمن هذ
  

  إذا انطبقت العبارة علي المعلم فى جميع األحوال  :  دائماً 
  إذا انطبقت العبارة علي المعلم فى أغلب األحوال  :  غالباً 
  م فى بعض األحوالإذا انطبقت العبارة علي المعل  :  أحياناً 
  إذا انطبقت العبارة علي المعلم فى حاالت قليلة  :  نادراً 

  
بر عن تقييمك ألداء ُتع يالت ،فى الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 

ر علًما بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوي. فى المؤسسة يالمعلم الفعل
  .لمعايير الجودة واالعتماد العملية التعليمية فى المؤسسة وفقاً 

  
  وشكرا على تعاونك     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  داء المعلمبطاقة تقييم المتعلم أل)  ١٤( 
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  :البيانات األساسية 
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
 

        اسـم المؤسسة
 

        اسـم المعلــم
 

        المادة الدراسية
 

        اسـم المتعلم
 

        يالصف الدراس
  
  
 

        ابتدائي    رياض أطفال  :المرحلة التعليمية
        يثانو     يإعداد      

 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     لغات يرسم    يرسمــ  :تعليـم عـام
              
            خاص لغات  
              

    يخاص عرب    لغـات      عـــام  :تعليم أزهري 
            خاص لغات  
 

  /       /           :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٤٤  

  
  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
ـــة   ١- ٢- ٧ ـــة والمهاري ـــتعلم المعرفي ـــة جوانـــب ال ـــم مـــن تنمي ـــتمكن المعل ي

  :والوجدانية لدى المتعلمين
يتـــيح المعلـــم الفرصـــة لـــى للمشـــاركة فـــى االانشـــطة المتنوعـــة التـــى   أ/١- ١- ٢- ٧

  .  لدراسيةتساعدنى على اكتساب معارف جديدة فى المادة ا
يتــيح المعلــم الفرصــة لــى للمشــاركة فــى انشــطة الــدرس ممــا ينمــى  ب/١- ١- ٢- ٧

  .مهاراتى العملية المتنوعة والمرتبطة بالمادة الدراسية
يتيح المعلم الفرصة لى للمشـاركة اثنـاء الـدرس ممـا يجعلنـى احـب  ج/١- ١- ٢- ٧

  .المادة الدراسية والمعلم والمدرسة
  .يتناول المعلم مشكالت المجتمع المرتبطة بالمادة الدراسية  أ/٢- ١- ٢- ٧
  الدراسية بالمادة اشارك المعلم فى ربط مشكالت المجتمع ب/٢- ١- ٢- ٧
يساعدنى المعلم على اكتساب المهارات التى يمكن استخدامها فى   ٣- ١- ٢- ٧

  .الحياة اليومية
  ءةيدير المعلم عملية التعلم بكفا  ٢- ٢- ٧
بنــــاء علــــى  األدوار والمهــــام بدقــــة علــــى المتعلمــــينالمعلــــم وزع يــــ  ١- ٢- ٢- ٧

  وفق الخطة الزمنية المحددة للدرس ،قدراتهم
يستخدم المعلم المعامل والمكتبة وغرفـة المصـادر بمـا يتناسـب مـع   أ/٢- ٢- ٢- ٧

  .الدرس وقدراتى
المحيطــــــة والمرتبطــــــة  يتــــــيح المعلــــــم لــــــى زيــــــارة االمــــــاكن بالبيئــــــة ب/٢- ٢- ٢- ٧

  .بالموضوعات الدراسية
يستخدم المعلم استراتيجيات تعلـيم وتعلـم متنوعـة تلبـى متطلبـات   ٣- ٢- ٧

  )ان وجدت فى حاالت الدمج(ذوى ذوى االحتياجات الخاصة
ـــم االمكانـــات التـــى تيســـر للمتعلمـــين المعـــاقين الحـــوار   أ/١- ٣- ٢- ٧ ـــنظم المعل ي

  .والمناقشة اثناء الدرس
   .يراعى المعلم عند توزيع مهام االنشطة نوع االعاقة لدى المتعلم ب/١- ٣- ٢- ٧
طبيعـــــة  مـــــع تُناســـــب ،أســـــاليب تعليميـــــة متنوعـــــة المعلـــــم ســـــتخدمي   ٢- ٣- ٢- ٧

   .االعاقة
   .يراعى المعلم نوع اعاقة المتعلم عند مشاركته اثناء الدرس  ٣- ٣- ٢- ٧
   :نشطة تربوية اثرائية،تحقق نواتج التعلميستخدم المعلم ا  ٤- ٢- ٧
م مصــــــــادر معرفيــــــــة متنوعــــــــة اســــــــتخديشـــــــجعنى المعلــــــــم علــــــــى ا  ١- ٤- ٢- ٧

  .تسهم فى تحسين العملية التعليمية)الكترونية - مطبوعات(
ــــميحفز   ٢- ٤- ٢- ٧ علــــى المشــــاركة فــــى االنشــــطة المختلفــــة الفرديــــة  نــــى المعل

  .والجماعية داخل المؤسسة وخارجها
يكلف المعلم المتعلمين المتميزين بابحاث وزيارات ميدانية وتصـفح   ٣- ٤- ٢- ٧

  .االنترنت
   :ستخدم المعلم اساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلمي  ١- ٣- ٧
يســتخدم المعلــم االســئلة الشــفاهية فــى اختبارنــا فــى المــادة الدراســية   أ/١- ١- ٣- ٧
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١٤٥  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  .داخل الفصل

ـــــميســـــتخدم اب/١- ١- ٣- ٧ ـــــارات  لمعل ـــــةاختب ـــــة  تحريري ،متضـــــمنة اســـــئلة مقالي
   .وموضوعية لتقويم نواتج التعلم لدى

   .األدائية  ىمهارات تقويمل بطاقات مالحظة المعلم ستخدمي  ٢- ١- ٣- ٧
يستخدم االسـتبانات وبطاقـات المالحظـة لتقـويم الجوانـب الوجدانيـة   ٣- ١- ٣- ٧

   .لدى 
مــــن  صــــعوبات الــــتعلُّم يذو لتحديــــد  ؛تشخيصــــية طبــــق اختبــــاراتي  ٤- ١- ٣- ٧

  .المتعلمين داخل الفصل 
يســتفيد المعلــم مــن نتــائج تقــويم المتعلمــين فــى تقــديم التغذيــة   ٢- ٣- ٧

  :الراجعة المناسبة لهم
يغير المعلم من طريقة تدريسة بعد معرفة نتائج اختبارتنا فى المادة   ١- ٢- ٣- ٧

   .الدراسية
حــرص المعلــم علــى ابــالغ ولــى امــرى بنتــائج اختبــاراتى باســتمرار ي  ٢- ٢- ٣- ٧

  .واستدعائه عند الضرورة
يســــــتخدم المعلــــــم مجموعــــــات تقويــــــة ولقــــــاءات فرديــــــة للمتعلمــــــين   ٣- ٢- ٣- ٧

الحاصــــليت علــــى درجــــات منخفضــــة فــــى االختبــــارات فــــى المــــادة 
   .الدراسية

  :لتعليم والتعلميوفر المعلم مناخا صفيا داعما لعمليتى ا  ١- ٤- ٧
يشــجعنى المعلــم علــى المناقشــة والحــوار وتقبــل الــراى االخــر داخــل   ١- ١- ٤- ٧

   الفصل الدراسى 
يتعامـــل المعلـــم معنـــا جميعـــا بعدالـــة عنـــد توزيـــع االنشـــطة والمهـــام   ٢- ١- ٤- ٧

  .المختلفة
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١٤٦  

 
 
 

  لمؤسسة التعليميةتقويم تفعيل المنهج داخل ا  :  الهدف من البطاقة
  الموجه، كل منهم على حدة/ المدرس األول/ المعلم  :  مستخدم البطاقة

  
  :تعليمات التطبيق

تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات التى تتعلق بمختلف مؤشرات تفعيل المنهج فى المؤسسة 
كل عبارة من هذه العبارات وأمام . التى تعمل بها، وهى مرتبطة بكل معيار من معايير الجودة واالعتماد

  :أربعة تقديرات هى
  

  إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً 
  إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  :  غالباً 
  إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً 
  إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً 

  
ُتعبر عن تقديرك  يالت ،فى الخانة)  √( بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة  برجاء التكرم

علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى . الموضوعى لتفعيل المنهج فى المؤسسة
  .وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد ،تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة

  
 ى تعاونكوشكرا عل      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 داخل المؤسسة التعليميةبطاقة تقييم تفعيل المنهج ) ١٥(
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١٤٧  

  :البيانات األساسية 
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

  
        اسـم المؤسسة

  
        االســــــم

  
    التخصـــص    الوظيفــــة

  
    دبلوم تربوي         بكالوريوس                يتأهيل تربو      يأعلى مؤهل دراس

              
    أخـــرى         دكتــوراه          يرماجستــ       
              

مدة الخبرة بالعمل في 
  هذه الوظيفة

  

    سنوات فأكثر ٥      سنوات     ٥–٣من   سنوات      ٣أقل من 

 عدد سنوات العمل
  بالمؤسسة الحالية

    سنوات فأكثر ٥       سنوات   ٥ – ٣من   سنوات      ٣أقل من 

        ابتدائي                رياض أطفال       :المرحلة التعليمية
        يثانو                 يإعداد             

 :التبعيـة

  يرسمــ       :تعليـم عـام
  

    خاص بمصروفات    لغات يرسم     

            خاص لغات      
              

    يخاص عرب        لغـــات      عــــام     :ي تعليم أزهر 
            خاص لغات      
 

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٤٨  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
   : تتوافر خريطة متكاملة للمنهج  ١- ١- ٨
          ياغتهاتتسم نواتج التعلم المستهدفة بخريطة المنهج بوضوح ص  أ/١- ١- ١- ٨
تتناسـب نــواتج الــتعلم المســتهدفة بخريطـة المــنهج مــع خصــائص نمــو   ب/١- ١- ١- ٨

  المتعلمين
        

ــــا ووجــــدانًيا   ٢- ١- ١- ٨ ــــتعلم المســــتهدفة للمــــواد الدراســــية معرفًي ــــواتج ال تتكامــــل ن
  ومهارًيا للمتعلم

        

          ة  تتنوع أنشطة التعليم والتعلم لتحقق نواتج التعلم المستهدف  أ/٣- ١- ١- ٨
ومراحـل الـتعلم  ترتبط أنشطة التعليم والتعلم بالمعرفة السابقة وأساليب  ب/٢- ١- ١- ٨

  نمو المتعلمين؛ لتنمية مهارات التفكير
لتقـــويم ) تحريريـــة/ اختبـــارات شـــفوية(ُتســـتخدم أســـاليب تقـــويم متنوعـــة   أ/٤- ١- ١- ٨

  نواتج التعلم المعرفية المستهدفة  
        

ــة/ قــوائم مالحظــة/ اســتبانات(تخدم أســاليب تقــويم متنوعــة ُتســ  ب/٤- ١- ١- ٨ ) مقابل
  لتقويم نواتج التعلم الوجدانية والمهارية المستهدفة  

    
   : ُيفعل المنهج لتنمية مهارات المتعلمين  ٢- ١- ٨
ـــــــة   أ/١- ٢- ١- ٨ تتضـــــــمن األنشـــــــطة المســـــــتخدمة فـــــــي المـــــــواد الدراســـــــية المختلف

  قف الحياتيةموضوعات تتعلق بالموا
        

ُتســـهم األنشـــطة المســـتخدمة فـــي المـــواد الدراســـية فـــي طـــرح القضـــايا   ب/١- ٢- ١- ٨
  والمشكالت المعاصرة وتقديم حلول لها

        

ـــالمنهج الدراســـي؛   ٢- ٢- ١- ٨ ـــتعلم ب ـــيم وال ـــة المهـــارات لتوظـــف أنشـــطة التعل تنمي
  لمتعلمينلدى ا/..) حل المشكالت/ العمل الجماعي(الحياتية

        

    
   : للعمل وريادة المشروعات المنهج المتعلم هيئيُ   ٣- ١- ٨
تتضـــمن أنشـــطة التعلـــيم والـــتعلم فـــي المـــواد الدراســـية مواقـــف ُتحـــاكي   ١- ٣- ١- ٨

  المهن المختلفة في المجتمع
        

ـــــتعلم فـــــي المـــــواد الدراســـــية مهـــــارات إدارة   ٢- ٣- ١- ٨ تُنمـــــي أنشـــــطة التعلـــــيم وال
  المشروعات وطريقة عرضها

        

    
  : في تنفيذ المنهجالمتاحة ُتستخدم الموارد البيئية والمحلية   ٤- ١- ٨
وارد المــُتســهم أنشــطة التعلــيم والــتعلم فــي المــواد الدراســية فــي التوعيــة   ١- ٤- ١- ٨

   تخدامهااس وكيفية/..) الكهرباء/ المياه(البيئية 
تنفيــــذ أنشــــطة تفاعليــــة فــــي  الوســــائط التكنولوجيــــةُتوظــــف المعامــــل و   ٢- ٤- ١- ٨

  بالمنهج
نفيــذ ســهم فــى تبمــا يُ  ؛وظــف اإلمكانــات المتاحــة فــى البيئــة المحليــةتُ   ٣- ٤- ١- ٨

  أنشطة المنهج
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١٤٩  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :لتحقيق نواتج التعلُّم المستهدفة ؛ُتستخدم األدلة التعليمية  ٥- ١- ٨
  س   و ر دوتنفيذ وتقويم الدليل المعلم في تخطيط  ُيوظف  ١-  ٥- ١- ٨
الجوانب المعرفية والوجدانيـة والمهاريـة للمتعلمـين  صمم أدوات تقويمتُ   ٢-  ٥- ١- ٨

  ة تقويم المتعلمدلأ ضوءفي 
    

   :لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة ؛ةالصفيُتستخدم األنشطة ال  ١- ٢- ٨
لــتعلم تتســق مــع نــواتج ا الصــفيةتتضــمن أنشــطة خطــة مكتوبــة جــد و ت  أ/١- ١- ٢- ٨

  المستهدفة
الالصفية المعرفة السابقة وأساليب التعلم وخصائص  األنشطةراعي تُ   ب/١- ١- ٢- ٨

  نمو المتعلمين
  الصفيةاألنشطة البطاقات وسجالت لمتابعة تنفيذ خطة  دوجت  ٢- ١- ٢- ٨
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١٥٠  

  
 
 

  
ومؤشـــرات الجـــودة  ،الخـــاص بتحقيـــق معـــايير االجتمـــاعي خصـــائيتقيـــيم أداء اإل  :  الهدف من البطاقة

  يتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعواالع
يـــتم  ،بالمؤسســـة إخصـــائياالجتمـــاعي، وفـــي حالـــة وجـــود أكثـــر مـــن  خصـــائياإل  :  مستخدم البطاقة

  بمفرده إخصائيتطبيق األداة على كل 
  

    :تعليمات التطبيق
االجتماعي في  خصائيلق بمؤشرات أداء اإلالتي تتع ،تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات

وأمام كل عبارة . ومؤشرات الجودة واالعتماد ،المؤسسة، وهذه العبارات ترتبط بتحقق مجموعة من معايير
  :من هذه العبارات أربعة تقديرات كالتالى

  
  ك الفعلي فى جميع األحوالئأداإذا انطبقت العبارة على   :  دائماً  
  الفعلي فى أغلب األحوال كئأداالعبارة على  إذا انطبقت  :  غالبًا  
  الفعلي فى بعض األحوال كئأداإذا انطبقت العبارة على   :  أحياناً  
  الفعلي فى حاالت قليلة    كئأداإذا انطبقت العبارة على   :  نادراً  
  

الفعلي  كئعبر عن أداتُ  يالت ،في الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية . فى المؤسسة

 .فى المؤسسة، وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
 

  وشكرا على تعاونك 
  
  

  خصائى االجتماعىبطاقة التقييم الذاتى ألداء اإل) ١٦(
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١٥١  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        خصائياسم اإل
        

    أول يخصائإ      إخصائي  الوظيفـة
  
  

    دبلوم تربوي        بكالوريوس          يتأهيل تربو       يأعلى مؤهل دراس
              
    أخـــرى        دكتــوراه      ماجستــير      
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥  سنوات     ٥–٣من   نوات   س ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥   سنوات   ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي             رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو              عداديإ             
 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات          رسمي عام      :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    يخاص عرب        رسمي لغات         رسمي عام        :تعليم أزهري 
            خاص لغات        
  

  /       /         :تاريخ استيفاء البطاقة   
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١٥٢  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة ؛الالصفيةُتستخدم األنشطة   ١- ٢- ٨
الالصــفية بمــا يتســق مــع وضــع خطــة األنشــطة فــى  شــارك المعلــمأُ   أ/١- ١- ٢- ٨

  نواتج التعلم المستهدفة
أن  ، الالصــفيةخطــة لألنشــطة  أحــرص عنــد مشــاركتى فــى وضــع  ب/١- ١- ٢- ٨

  والمهارية لديه ،والوجدانية ،المعرفية :تنمية الجوانب تتضمن 
تمكـن المـتعلم مـن تنميـة المهـارات  ، الالصـفيةأضع خطـة للنشـاط   ج/١- ١- ٢- ٨

  الحياتية لديه
داد خطـة األنشــطة عنـد إعـ ،ُأراعـى السـن والصـف الدراسـى للمــتعلم  د/١- ١- ٢- ٨

  الالصفية
  الالصفيةعند إعداد خطة النشاط  ،ُأراعى احتياجات المتعلمين  هـ/١- ١- ٢- ٨
ميــــول  ، الالصــــفيةنشــــطة األ راعــــى عنــــد مشــــاركتى فــــى وضــــعأُ   و/١- ١- ٢- ٨

  واتجاهات وٕامكانات المتعلمين     
    

األنشــطة  خطــة تنفيــذ ةبطاقــات وســجالت متابعــ شــارك فــى إعــدادأُ   أ/٢- ١- ٢- ٨
  بالمؤسسة الالصفية

  بالمؤسسة الالصفيةاألنشطة  خطة تنفيذ متابعة شارك فىأُ   ب/٢- ١- ٢- ٨
    

ـــــواع أُ   أ/٣- ١- ٢- ٨ ـــــد أن األنشـــــطة نســـــق مـــــع مســـــئولى جماعـــــات النشـــــاط تحدي
  بالمؤسسة الالصفية

ا يتناســـب مـــع شـــجع المتعلمـــين علـــى المشـــاركة فـــى األنشـــطة بمـــأُ   ب/٣- ١- ٢- ٨
  ميولهم 

نســـق مـــع الجهـــات االداريـــة المختلفـــة تنفيـــذ األنشـــطة والمســـابقات أُ   ج/٣- ١- ٢- ٨
  داخل المؤسسة وخارجها 

    
أضــع خطــة ســنوية لتبــادل الخبــرات مــع المؤسســات األخــرى  فــى   أ/٤- ١- ٢- ٨

  التربوية الطالبية، المشاركة المجتمعية ، مجالس األمناءاألنشطة 
نســــق مــــع المعنيــــين مــــن داخــــل وخــــارج المؤسســــة لوضــــع آليــــات أُ   ب/٤- ١- ٢- ٨

لتنفيذ خطة تبادل الخبرات فى ....) زيارات  –ندوات  –مسابقات (
  األنشطة  

عــد تقــارير عــن تبــادل خبــرات المؤسســة مــع المؤسســات التربويــة أُ   ج/٤- ١- ٢- ٨
  جتمعية األخرى فى مجاالت األنشطة الطالبية ، والمشاركة الم
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١٥٣  

  
 
  
 

ومؤشرات الجودة  ،النفسي بالمؤسسة الخاص بتحقيق معايير خصائيتقييم أداء اإل  :الهدف من البطاقة
  واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى

يـتم تطبيـق  ،بالمؤسسـة يصـائخإالنفسي، وفى حالة وجود أكثر من  خصائياإل  :  مستخدم البطاقة
  بمفرده يخصائإاألداة على كل 

  

  :تعليمات التطبيق
فى  يالنفس خصائيتتعلق بمختلف مؤشرات أداء اإل يالت ،تشتمل البطاقة على مجموعة من العبارات

وأمام كل عبارة . المؤسسة التى يعمل بها، وهى مرتبطة بتحقيق بعض معايير ومؤشرات الجودة واالعتماد
  :من هذه العبارات أربعة تقديرات وهى

  

  فى جميع األحوالك الفعلي ئأداإذا انطبقت العبارة على   :  دائماً  
  فى أغلب األحوالك الفعلي ئأداإذا انطبقت العبارة على   :  غالبًا  
  فى بعض األحوالك الفعلي ئأداإذا انطبقت العبارة على   :  أحياناً  
  فى حاالت قليلة ك الفعلي ئأداإذا انطبقت العبارة على   :  نادراً  

  

الفعلي  أدائكُتعبر عن  يالت ،في الخانة)  √( رم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة برجاء التك
فيما يخص  يها فى تحسين األداء المدرسبالمؤسسة، علمًا بأن استجابتك على هذا التقرير سوف يستفاد من

 .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد ،النفسي خصائياإل
  

  وشكرا على تعاونك 

  خصائي النفسىبطاقة التقييم الذاتى ألداء اإل) ١٧(
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  :ات األساسيةالبيان
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        يخصائاسم األ
  
  

    دبلوم تربوي        بكالوريوس             يتأهيل تربو       يأعلى مؤهل دراس
              
    أخـــرى          دكتــوراه           ماجستــير       
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥   سنوات     ٥–٣من   سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥    سنوات   ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي                رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو                يإعداد             
 :التبعيـة

    خاص بمصروفات    رسمي لغات      رسمي             :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي          رسمي لغات         عــــام      :تعليم أزهري 
            خاص لغات        
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :  للمتعلمين التربويتوفر المؤسسة خدمات اإلرشاد   ١- ١- ٩
لنفســـــية أســـــتعين باالختبـــــارات النفســـــية فـــــى تشـــــخيص المشـــــكالت ا أ/١- ١- ١- ٩

  للمتعلمين 
  للمتعلمين أدرس بالتعاون مع المعنيين المشكالت النفسية والتربويةب/١- ١- ١- ٩

  وأسبابها
للمتعلمين من خالل االكتشـاف المبكـر  يُأسهم فى تقديم الدعم النفسج/١- ١- ١- ٩

    يوالجماع يللمشكالت السلوكية والعالج الفرد
للوقايـــــة والعـــــالج مـــــن بـــــرامج هـــــات المعنيـــــة نـــــدوات و قـــــدم مـــــع الجأُ  د/١- ١- ١- ٩

  المشكالت النفسية
مشـــكالت التعامـــل مـــع  عـــن كيفيـــة للمعلمـــين والعـــاملينُأقـــدم التوعيـــة  أ/٢- ١- ١- ٩

  واحتياجاتهم مراحلهم العمرية المختلفةل اً وفق ،المتعلمين
التعامـل مـع  فيـةعـن كيُأقدم التوعية ألوليـاء األمـور ومجلـس األمنـاء  أ/٢- ١- ١- ٩

  واحتياجاتهم مراحلهم العمرية المختلفةل اً وفق ،المتعلمينمشكالت 
شارك فى تقييم مردود برامج التوعية علـى سـلوك المـتعلم مـن خـالل أُ ج/٢- ١- ١- ٩

  ........)االستبيانات أو المقابالت (
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  :قوائم التحقُّق  
  

  
  
  
  

لمعوقات تحقيق معايير الجودة واالعتماد في مؤسسـات التعلـيم قبـل  التقييم الذاتي  :  الهدف من القائمة
  .يالجامع

 يخصائاالجتماعي، واإل خصائي، والمعلم، واإل)المدير والوكيل(القيادة المدرسية   :  القائمةمستخدم 
  ة التدريب والجود يٕاخصائو ، يالنفس

  
  :تعليمات التطبيق

بر عن الممارسات الفعلية التي تعكس معوقات تطبيق ُتع ،العبارات من على مجموعة القائمة تشتمل
 جيًدا عبارة كل قراءة منك والمطلوب والخاصة بالقدرة المؤسسية، ،معايير الجودة في المؤسسات التعليمية

  .عنها اإلجابة بدون عبارة تترك ال بالفعل، يتم حسبما هاعن واإلجابة
  :آلتين وهما كاكل عبارة من هذه العبارات تقديرا وأمام

  . بالمؤسسة  اً إذا كان محتوى العبارة متحقق:  نعم 
  . إذا كان محتوى العبارة غير متحقق بالمؤسسة :   ال

. تُعبر عن مدي انطباقها عليك ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة، وفقًا علمًا بأن استجابتك على هذه القائمة سوف يستفاد بها فى 

  .لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
  ؛ وشكرًا على تعاونك

  
  

ق معايير الجودة في المؤسسة  قائمة التحقق من معوقات تحقي) ١٨(
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  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        اسـم المؤسسة
        اسم المستجيب

  لمادة بالمؤسسةمشرف ا  المديرية/ دراةإلموجه المادة با  وكيل/ مدير  الوظيفة
         مسئول الدعم الفنى    مسئول تدريب وجودة بالمؤسسة  معلم         
  نفسي إخصائي       اجتماعي               إخصائي          
  
  

    دبلوم تربوي            بكالوريوس    تأهيل تربوى          أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى            دكتــوراه        اجستــيرم      
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥      سنوات   ٥ –٣من    سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥       سنوات    ٥ – ٣من  سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي                رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        ثانوى                عداديإ       
 :التبعيـة         

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات    رســمي  :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات  
              

    خاص عربي    رسمي لغات    عــــام  :تعليم أزهري 
            خاص لغات  

  
  /       /    :تاريخ استيفاء البطاقة   
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  ال  نعم     العبــارة  م
  : )المديرية - االدارة( تطبيق معايير الجودة المتعلقة بالجهات اإلدارية العليا  
  ة عن كيفية تحسين العملية التعليميةقدم الجهات اإلدارية رؤية واضحتُ    ١
  تتبنى رسالة وأهداف إجرائية قابلة للتحقق   ٢
  يوجد اقتناع بتطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتها   ٣
  ُتطبق معايير الجودة بالمؤسسة بعد إعداد البيئة المناسبة لتقبلها  ٤
   تابع تطبيق معايير الجودة بالمؤسسات التعليميةتُ   ٥
  فوض المسئوليات في اإلدارة دعًما التخاذ القرار ال مركزًياتُ  ٦
  تهتم بشكاوى ومقترحات المعنيين بشأن العملية التعليمية   ٧
  نفذ دورات تدريبية مرتبطة بالجودةتُ   ٨
  توفر نفقات برامج التدريب الخاصة بالجودة  ٩
 إللكترونيةتوفر الوسائل التكنولوجية والمصادر ا  ١٠

 تُيسر إجراءات وأساليب العمل الخاصة بتحقيق معايير الجودة   ١١

 توفر مصادر البيانات والمعلومات على نحو دقيق وسريع  ١٢

 توفر الكوادر المؤهلة والمدربة في مجال الجودة  ١٣

 تُفعل دور أقسام الجودة بالمديريات واإلدارات التعليمية  ١٤

 نفقات عمليات التحسين بالمؤسسات التعليمية توفر  ١٥

  ين والعمال خصائيتدعم احتياجات المؤسسات التعليمية من المعلمين واإل  ١٦
  :تطبيق معايير الجودة المتعلقة ببيئة المؤسسة  
  يوجد اقتناع لدى أعضاء المؤسسة بتطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتها  ١٧
  مسؤولية تجاه المؤسسةيشعر الجميع بال  ١٨
  توجد خطط وبرامج تحسين للمؤسسة   ١٩
  تتوفر ميزانية خاصة لتحسين مرافق وخدمات المؤسسة  ٢٠
  تتوفر كوادر تقدم الدعم الفني خالل مراحل العمل  ٢١
  توجد أساليب لمتابعة األداء الفعلي للعاملين بالمؤسسة  ٢٢
  ة في تنفيذ برامج الجودة بهاشارك جميع أعضاء المؤسسيُ   ٢٣
  يهتم المعنيون بنتائج تطبيق معايير الجودة   ٢٤
  تنفذ عمليات صيانة للمبنى المدرسي وملحقاته  ٢٥
  إجراءات األمن والسالمة والحماية في حالة الطوارئ نفذتُ   ٢٦
  فر مالعب لممارسة األنشطة الرياضية المتنوعةاتتو   ٢٧
  اعات لممارسة األنشطة والهوايات بشكل مناسبفر قاتتو   ٢٨
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  ال  نعم     العبــارة  م
  فر احتياجات معامل العلوم والحاسب اآللي من األجهزة والخاماتاتتو   ٢٩
  نفذ عمليات صيانة ألجهزة معامل الحاسب اآللي والعلومتُ   ٣٠
  فر خدمة اإلنترنت بالمؤسسةاتتو   ٣١
  ية والمرحلة العمريةُيستخدم أثاث مدرسي مناسب للعملية التعليم  ٣٢
  نتستوعب الفصول الدراسية كثافة المتعلمي  ٣٣
    
  :يإدارة المؤسسة تطبيق معايير الجودة المتعلقة  
  لتحقيق معايير الجودة، ُتشجع إدارة المؤسسة التغيير  ٣٤
  تستخدم األسلوب العلمي في التعامل مع مشكالت العمل   ٣٥
  إدارة المؤسسة بتطبيق معايير الجودة ونشر ثقافتها  يوجد اقتناع لدى  ٣٦
  توجد رغبة فعلية لدى اإلدارة لتحسين األداء في المؤسسة   ٣٧
  يوجد اقتناع لدى إدارة المؤسسة بجدوى تطبيق معايير الجودة  ٣٨
  ُتحسن خبراتها في المجال التكنولوجي   ٣٩
 لتنفيذ خطط المؤسسة ال مركزًيا  تفوض المسئوليات في اإلدارة دعًما  ٤٠

 تُيسر أساليب وٕاجراءات العمل الخاصة بتحقيق معايير الجودة بالمؤسسة   ٤١

 توظف الموارد المالية المتاحة لدعم برامج الجودة بالمؤسسة  ٤٢

 تدعم العالقات اإلنسانية مع المعنيين بالمؤسسة  ٤٣

 تدعم عمليات التحسين بالمؤسسة  ٤٤

 تهتم بالشكاوى والمقترحات حول مستوى األداء  ٤٥

  تسعى لتحقيق أهداف معايير الجودة بالمؤسسة  ٤٦
    
   :بالمعلمين والعاملين في المؤسسة تطبيق معايير الجودة المتعلقة  
  يوجد اقتناع لدى المعلمين والعاملين بالمؤسسة بجدوى تطبيق معايير الجودة  ٤٧
  اقتناع لديهم بنشر ثقافة الجودة   يوجد  ٤٨
  توجد رغبة فعلية منهم للمشاركة في تحسين األداء المؤسسي  ٤٩
  يوجد اقتناع لديهم بأهمية األنشطة التربوية بنفس قدر أهمية التحصيل  ٥٠
  ن في البرامج التدريبية  و يشارك المعلمون والعامل  ٥١
  راتهم في المجال التكنولوجين خبو ُيحسن المعلمون والعامل  ٥٢
  ن مهارات التواصل اإليجابي مع المتعلمينو يمتلك المعلمون والعامل  ٥٣
ن التقنيــات الحديثــة فــي التــدريس مثــل الحاســب اآللــي و يوظــف المعلمــون والعــامل  ٥٤

 وأجهزة العرض 
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  ال  نعم     العبــارة  م
م النشــط األســاليب الحديثــة فــي التــدريس مثــل الــتعلُّ  المعلمــون والعــاملون يســتخدم  ٥٥

 والعمل التعاوني

 ن أدوات متنوعة لتقويم معارف وقدرات المتعلمينو يستخدم المعلمون والعامل  ٥٦

 ن اإلنترنت في مجال عملهمو يستخدم المعلمون والعامل  ٥٧

 ن في تنفيذ برامج الجودةو يتعاون المعلمون والعامل  ٥٨

 التحسين بالمؤسسةن في عمليات و يشارك المعلمون والعامل  ٥٩

  ن في برامج لخدمة المجتمع المحليو ساهم المعلمون والعامليُ   ٦٠
    
  :بالمتعلمين تطبيق معايير الجودة المتعلقة  
  درك المتعلمون جدوى تطبيق معايير الجودةيُ   ٦١
  يوجد لديهم إلمام بثقافة الجودة  ٦٢
  بيق المؤسسة لمعايير الجودة توجد لديهم دافعية إيجابية نحو تط  ٦٣
  فر لديهم رغبة فعلية للمشاركة في تحسين أداء المؤسسةاتتو   ٦٤
  يتفاعل المتعلمون بإيجابية مع المعلمين أثناء الدرس  ٦٥
  يمتلك المتعلمون مهارات التواصل اإليجابي مع المعلمين  ٦٦
 يهتم المتعلمون بالتحصيل الدراسي  ٦٧

 رك المتعلمون في األنشطة المدرسية المتنوعة شايُ   ٦٨

 يتعاون المتعلمون مع إدارة المؤسسة في تنفيذ برامج الجودة  ٦٩

 يسهم المتعلمون في برامج لخدمة المجتمع المحلي  ٧٠

 شارك المتعلمون في عمليات التحسين بالمؤسسةيُ   ٧١

 يستخدم المتعلمون اإلنترنت  ٧٢

 متعلمون بحضور الحصص الدراسيةيهتم ال  ٧٣

يــدعم المتعلمــون اســتخدام المعلمــين لألســاليب الحديثــة فــي التــدريس مثــل الــتعلُّم   ٧٤
  التعاوني معلتوال ،النشط

       
  :بالمجتمع المحلي للمؤسسة تطبيق معايير الجودة المتعلقة  
  التربوية ُيشجع أولياء األمور والمعنيون التغيير في السياسات   ٧٥
  يتقبل أولياء األمور والمعنيون أساليب التطوير والتحسين بالمؤسسة  ٧٦
يــرى أوليــاء األمــور والمعنيــون أن تطبيــق معــايير الجــودة ليســت مضــيعة لوقــت   ٧٧

  المتعلمين
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١٦٢  

  ال  نعم     العبــارة  م
  شارك أولياء األمور والمعنيون بفاعلية في اللقاءات مع أعضاء المؤسسةيُ   ٧٨
  ء األمور والمعنيون البرامج واألنشطة التي تقدمها المؤسسة يدعم أوليا  ٧٩
ُيشجع أولياء األمور والمعنيون استخدام المعلمين لألساليب الحديثة في التدريس  ٨٠
 يتعاون أولياء األمور والمعنيون مع إدارة المؤسسة في تنفيذ برامج الجودة  ٨١

 خطط التحسين بالمؤسسة شارك أولياء األمور والمعنيون فييُ   ٨٢

 ساهم أولياء األمور والمعنيون في تعزيز المشاركة المجتمعية مع المؤسسةيُ   ٨٣
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١٦٣  

  
  

  
  
  

بهــدف تمكينهــا مــن تحقيــق معــايير االعتمــاد  ؛تقيــيم المؤسســة للخطــة المدرســية  :  الهدف من القائمة
  .يلمؤسسات التعليم قبل الجامع

  .، ومسئول وحدة التدريب والجودة)المدير والوكيل(ت المؤسسة قيادا   :  القائمةمستخدم 
 

  :تعليمات التطبيق
التي يمكن من خاللها فحص الخطة المدرسية، والمطلوب  ،تحتوي القائمة على مجموعة من البنود

  :ن هما اختياراوأمام كل من هذه البنود  ا واإلجابة عنه حسبما تم بالفعل،قراءة كل بند جيدً 
  

  .ذا كان محتوى الخطة مستوفيًا هذا البندإ  :  نعم
  .إذا كان محتوى الخطة غير مستوٍف هذا البند  :  ال 

  
ُتعبر بالفعل عن الواقع،  التي ،في الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل بند بعناية، ووضع عالمة 

وفقًا  ،ية فى المؤسسةعلمًا بأن استجابتك على هذه القائمة سوف يستفاد بها فى تطوير العملية التعليم
 .لمعايير ضمان الجودة واالعتماد

 

  وشكرا على تعاونك
  

قائمة التحقق من جودة  الخطة ) ١٩(
  المدرسية
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١٦٤  

  :البيانات األساسية 
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المستجيب
        

        مسئول الجودة          وكيل/ مدير      الوظيفة
  

        ابتدائي            رياض أطفال     :عليميةالمرحلة الت
        يثانو             يإعداد           

 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات      رسمي            :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات      
              

    خاص عربي          لغـــات       عــــام      :تعليم أزهري
            لغات خاص     
  

    
  

  /      /          :تاريخ استيفاء البطاقة 
  
  
  
  
  
  
  
  



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٦٥  

  ال  نعم  العبارة  م
  :اإلطار العام للخطة  

  يوجد اسم محدد للخطة     ١
  تتميز صياغة محتوى الخطة بالوضوح  ٢
  يتضمن المحتوى جميع عناصر الخطة   ٣
  يتضمن المحتوى توصيًفا لخطوات الخطة   ٤
  يتضمن المحتوى تفصيًال إلجراءات تنفيذ الخطة     ٥
  تتميز الخطة بالمرونة والقابلية للتعديل  ٦
 تشتمل الخطة على أهداف إجرائية قابلة للتحقق  ٧

 ُتظهر الخطة تنوع األدوات والوسائل المستخدمة في تحقيقها  ٨

 تتضمن الخطة المراحل الزمنية الخاصة بتنفيذها  ٩

 تتضمن الخطة الفئة المستهدفة    ١٠

 ُيظهر محتوى الخطة العائد المتوقع منها  ١١

 والختامي ،المستمر :ُيظهر المحتوى خضوع الخطة للتقويم  ١٢

  والحلول المقترحة عند اإلخفاق في تحقيق الهدف ،تتضمن الخطة البدائل  ١٣
  :ارتباط الخطة بالدراسة الذاتية  
 التي تعالجها ،الخطة بالواقعية في تناول المشكلة تتسم  ١٤

 تعالج الخطة المشكالت المؤسسية األكثر إلحاًحا   ١٥

  ستند الخطة في بنائها على نتائج الدراسة الذاتية للمؤسسةت  ١٦
  :إمكانات الخطة  
  تتضمن الخطة األنشطة واألدوات المستخدمة في مرحلة اإلعداد  ١٧
  ضمن الخطة األنشطة واألدوات المستخدمة في مرحلة التنفيذتت  ١٨
  تتضمن الخطة األنشطة واألدوات المستخدمة في مرحلة التقييم  ١٩
  واألدوات المستخدمة في مرحلة المتابعة   ،تتضمن الخطة األنشطة  ٢٠
  :مهام القائمين على تنفيذ مراحل الخطة  
  ف األفراد القائمين بتنفيذها ووظائ ،تتضمن الخطة أسماء  ٢١
  الذين شاركوا فيها ،تتضمن الخطة المهام الموكلة لألفراد  ٢٢
  تتضح مشاركة معظم العاملين بالمؤسسة في تنفيذ مراحلها   ٢٣
  تتضح مشاركة المتعلمين في تنفيذ الخطة   ٢٤
  تتضح مشاركة أولياء األمور في تنفيذ الخطة  ٢٥
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١٦٦  

  

  
  
  فيما يتعلق بملف إنجاز المتعلم ،تقييم المعلم ألدائه : ف من القائمةالهد

  عينة ممثلة من المعلمين داخل المؤسسة التعليمية فى جميع المواد الدراسية    :   مستخدم القائمة
  

  :  تعليمات التطبيق 
، فيما خل الفصل الدراسيءاتك الفعلية داالتي تعبر عن أدا ،تشتمل االقائمة على مجموعة من العبارات       

وتتعلق هذه العبارات بتحقُّق مجموعة من الممارسات والمؤشرات  ،يتعلق بتقييم محتويات ملف إنجاز المتعلم
  :ن وهما كالتاليكل عبارة من هذه العبارات تقديرا وأمام ،المتعلقة بالفاعلية التعليمية

  إذا انطبقت عليك العبارة بصفة دائمة :   نعم 
  إذا لم تنطبق عليك العبارة تماما  :     ال

. انطباقها عليك عبر عن مدىتُ  ، التيتحت الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
علمًا بأن استجابتك على هذه القائمة سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة، وفقًا 

  .االعتمادلمعايير ضمان الجودة و 
  

  ؛ وشكرًا على تعاونك
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قائمة التحقق من أداءات المعلم في ملف إنجاز ) ٢٠(
  المتعلم
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١٦٧  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المعلم
        

        التخصـــص
  
  

    دبلوم تربوي     بكالوريوس  تأهيل تربوى           أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى    دكتــوراه      ماجستــير   
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥  سنوات       ٥–٣من  سنوات    ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥    سنوات  ٥ – ٣من   سنوات    ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي            رياض أطفال   :المرحلة التعليمية

        يثانو             إعدادي         
 :التبعيـة

    فاتو بمصر خاص     رسمي لغات       رسمي          :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات    
              

    خاص عربي        لغات             عــام       :تعليم أزهري 
            خاص لغات    
  

  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٦٨  

  
 غير موجود  موجود  العبارة  م

  مكونات الملف  
  المتعلمنجاز إتعريف بملف   ١
 فهرس الملف  ٢

  المؤسسة ورسالة رؤية  ٣
 بنفسه المتعلمتعريف  - صفحه الغالف   ٤

 جباريةقائمة بالتكليفات اإل  ٥

 قائمة بالتكليفات االختيارية  ٦

 نتائج االختبارات  ٧

  أفضل األنشطة  ٨
  أفضل األ عمال التحريرية كل شهر  ٩
  تعليقات المتعلم   ١٠
  تعليقات ولي األمر  ١١
  تعليقات الزمالء  ١٢
 تعليقات المعلم   ١٣

  

  اءات المعلمدأ 
  ال  نعم  العبارة  م

  

   ية لطالبي عن ملف اإلنجاز التعليمقدم فكر أُ   ١
   يالتعليماإلنجاز  لملف اً أعرض على طالبي نموذج  ٢
  إنجازهم أوضح لطالبي  كيفية تنظيم ملفات  ٣
  المتعلمحدد قائمة بالتكليفات اإلجبارية المطلوبة من أُ   ٤
  المتعلمتكليفات االختيارية المطلوبة من حدد قائمة بالأُ   ٥
ــــار األعمــــال  ٦ ــــة اختي ــــي كيفي ــــ ،أوضــــح لطالب ــــات يالت  يضــــمها ملف

   إنجازهم
  بفصله  متعلمأحتفظ بسجالت مدون فيها األنشطة المميزة لكل   ٧
   كل منهم نجازإلمناقشة ملف  ؛المتعلمينأعقد لقاءات فردية مع   ٨
 الــذين مــن حقهــم االطــالع علــى ملفــات ،رادحــدد مــع طالبــي األفــأُ   ٩

   نجازهمإ
  متعلمملف كل لتقييم صمم بطاقات مالحظة أ  ١٠
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١٦٩  

  ال  نعم  العبارة  م
  المتعلميم ملف يلتق ؛أضع ضوابط محددة بطريقة إجرائية  ١١
مــن خــالل  مــتعلملل ييم الجانــب المعرفــيــلتق ؛صــمم أدوات متنوعــةأُ   ١٢

   إنجازه ملف
مــن خــالل  مــتعلملل ييم الجانــب الوجــدانيــقلت ؛صــمم أدوات متنوعــةأُ   ١٣

  إنجازه ملف
   كل متعلمنجاز إيم ملف يطلع إدارة المدرسة على نتائج تقأُ   ١٤
   كل متعلم نجازإيم ملف يطلع أولياء األمور على نتائج تقأُ   ١٥
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١٧٠  

 
  
  
  
  

  المستهدفةتقييم مدى تحقق نواتج التعلم   :الهدف من القائمة
  المعلم، والمدرس األول، والموجه، كل منهم على حدة  :  مستخدم القائمة

  

     :تعليمات التطبيق
  

. ُتعبَّر عن الممارسات الفعلية لمدى تحقق نواتج التعلم ، التيتشتمل القائمة على مجموعة من العبارات
، وأمام كل عبارة من هذه العبارات التعلمترتبـط بمجموعـة الخطوات المتبعة فى تقويم نواتج وهذه العبارات 

  :تقديران،  وهما كاآلتي
  إذا محتوى العبارة:       نعم
  إذا لم يتحقق محتوى العبارة :         ال 

. انطباقها عليك ر عن مدىتُعبِّ  التي تحت الخانة،)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
هذه القائمة سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة، وفقًا علمًا بأن استجابتك على 

  .لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
  
  

   وشكرًا على تعاونك           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قائمة التحقق من خطوات تقويم نواتج التعلم) ٢١(
 المستهدفة 



�أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتىدليل  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

١٧١  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المستجيب
  

        التخصـــص
  
  

    دبلوم تربوي        بكالوريوس     تأهيل تربوى         أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى         دكتــوراه      ماجستــير   
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥  سنوات      ٥–٣من  سنوات   ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥    سنوات   ٥ – ٣من   سنوات   ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي               رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو               يإعداد            
 :التبعيـة

    خاص بمصروفات    رسمي لغات          رسمي             :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي        رسمي لغات         عــــام      :تعليم أزهري 
            خاص لغات        
  
  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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١٧٢  

  

  ال  نعم  العبارة            م
   :خريطة نواتج التعلم المستهدفة    
ــتعلُّم  مؤشــرات، ُتحقِّــقالمــواد حــول  يمشــرفو معلمــين ال بــينيوجــد اتفــاق  ١ نــواتج ال

 يالمستهدفة لكل مقرر دراس
لمقــررات الدراســية المختلفــة علــى جميــع ل خريطــة المــنهجتــوزع النســخة المبدئيــة ل ٢

 المعنيين
مؤشـرات، خذ فى االعتبـار التعليقـات والمقترحـات المقدمـة مـن المعنيـين حـول ُتؤ  ٣

   نواتج التعلُّم ُتحقِّق
 نواتج التعلُّم المستهدفة مع رؤية ورسالة المؤسسة تتوافق ٤
  اللغةو  المعنىفى  صياغة مؤشرات نواتج التعلُّم الوضوح ُيراَعى فى ٥
  والتكرارأب اإلطناب تجنُّ و  ،االختصار شرات نواتج التعلُّممؤ  صياغة ُيراَعى فى  ٦
  القابلية للمالحظة والقياس مؤشرات نواتج التعلُّم صياغة ُيراَعى فى  ٧
 ى فى نواتج التعلُّم الشمول والتكاملراعَ يُ  ٨
 د التوقيت الالزم لتحقيق النواتج المستهدفة بوضوححدَّ يُ  ٩
 وموضوعات المنهج بوضوح د محتوى حدَّ يُ  ١٠
 يجب أن يكتسبها المتعلم يالت ،د المفاهيم والمهارات واالتجاهاتحدَّ تُ  ١١
 المتعلم بوضوح علىمرتكزة ال التعلُّمتعليم و الد استراتيجيات حدَّ تُ  ١٢
 ، والــتعلُّمدواراأللعــب و  مناقشــةبحيــث تشــمل الع اســتراتيجيات التعلــيم والــتعلُّم نــوَّ تُ  ١٣

 يتعاونال ي، والتعلُّمذاتال
التجــــارب العمليــــة و البحــــوث و  ،القــــراءةبحيــــث تشــــمل  ،ع األنشــــطة التعليميــــةنــــوَّ تُ  ١٤

 المشروعاتو 
حـــول مـــدى تحقيـــق  ،يســـمح بتحديـــد الشـــواهد واألدلـــة مـــاب ،د طـــرق التقـــويمحـــدَّ تُ  ١٥

 المتعلمين للمستويات المستهدفة
 المالحظــةو  شــفهيةوال تحريريــةال :ختبــاراتشــمل اال، بحيــث تع طــرق التقــويمنــوَّ تُ  ١٦

 نجازملفات اإلو 
 التدريس  ليبساوأ ألنشطة، مع محتواه واسق مكونات خريطة المنهجتت ١٧

 :تحليل نتائج أداء المتعلمين  

 أداء المتعلمين ائجوتحليل نت ،توجد طرق منظمة لجمع ١٨
 مهاريةوال ،وجدانية، والمعرفيةال :لُّمواتج التعنتائج تقييم نتم تجميع ي ١٩
 المتعلمين أداء المواد فى تحليل نتائج ومشرفو ن و معلمال شاركيُ  ٢٠
البيانـــات التـــى تـــم تجميعهـــا مـــن  اســـتناًدا الـــىالضـــعف نقـــاط د نقـــاط القـــوة و حـــدَّ تُ  ٢١

 أساليب التقويم المختلفة
 درس البيانات والنتائج بعمقتُ  ٢٢
 النتائج عبر السنوات المختلفة نتُقار  ٢٣
 الصفوف المختلفة وبين ناثواإل ذكوربين النتائج ال قارنتُ  ٢٤
 بفهمها للمتعلمين وأولياء األمور يسمح البيانات، بما عرض تُ  ٢٥
وتقـديم التغذيـة الراجعـة  أداء أبنـائهم،بنتـائج األمـور عـالم المتعلمـين وأوليـاء إتم ي ٢٦
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١٧٣  

  ال  نعم  العبارة            م
 لهم

ستفاد من نتائج تقويم أداء المتعلمين فى وضع خطة التحسينيُ  ٢٧  
 

تحليل األعمال المدرسية لمجاالت الفاعلية التعليمية   
 :فى أداء المتعلمين والقدرةالمؤسسيةالمؤثرة

ـــد العوامـــل المـــؤثرة فـــى نتـــائج أداء المـــواد فـــى  ون ومشـــرفو شـــارك المعلمـــيُ  ٢٨ تحدي
 المتعلمين 

 دلة والشواهد عوامل الضعف المرتبطة بنتائج المتعلمين األُتحدد  ٢٩
 عوامل القوة المرتبطة بنتائج المتعلمين األدلة والشواهدُتحدد  ٣٠
  تعلُّم المتعلمين بالمؤسسةواألنشطة التعليمية  التدريس بيالسأ تُدعم ٣١

 المتعلمين تعلُّم دةونظم توكيد الجو  ،القيادة والموارد البشرية والمادية تُدعم ٣٢
 :ُتحديد أولويات تحسين أداءالمتعلمين  

فــى ضــوء  بنــاء علــى التحليــل الشــامل ألداء المتعلمــين ؛حــدد أولويــات التحســينتُ  ٣٣
 نواتج التعلُّم 

: وجوانـب الضـعف فـى مجـاليالقوة على جوانب أولويات التحسين يعتمد تحديد  ٣٤
 عليميةالقدرة المؤسسية والفاعلية الت

قِّق حوالفاعلية التعليمية بما يُ  القدرة المؤسسيةفى مجالى ن يتحسالأولويات ُتحدد  ٣٥
 المستهدفة نواتج التعلُّم

 :تحديد أهداف خطة التحسين 
  التحسين احتياجات المتعلمينخطة أهداف  ُتلبي ٣٦
  للقياسخطة التحسين، بحيث تكون قابلة أهداف  ُتصاغ  ٣٧
  نواتج التعلُّم ل وفقاً  ،التحسين ةد األهداف العامة لخطحدَّ تُ   ٣٨

  
 :تحديد الخطة اإلجرائية لتحسين نواتج التعلُّم 
  مع أولويات التحسينللخطة خطوات اإلجرائية ال تتفق  ٣٩

 نواتج التعلُّم المستهدفة   معللخطة خطوات اإلجرائية ال تتسق ٤٠
 بوضوحليب تنفيذ الخطة أساحدد تُ   ٤١
م خطة التحسين فى ضوء نواتج التعلُّم  ٤٢   تُقوَّ

  
 :تحديد اإلطار الزمنى والموارد والمسئوليات 

  مناسب للخطوات التنفيذية يجدول زمن يوضع  ٤٣
 المحدد لها ياإلطار الزمن ضوء فى التحسين خطةأهداف  تحققت ٤٣
 ية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطةالماد :د المواردحدَ تُ   ٤٤
 تنفيذ الخطة قائمون علىد الحدَّ يُ   ٤٥
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١٧٤  

  ال  نعم  العبارة            م
 بوضوحساءلة ب المُ اليد أسحدَّ تُ   ٤٦
  :خطة التحسين ونتائجها توثيق 

 ة التحسين ونتائجهاتنفيذ خطما يتعلق بخطة لتوثيق توجد  ٤٧
  ين أداء المعلم ى التوثيق مدى تقدم مستوىراعِ يُ   ٤٨
 المتعلمين أداء التوثيق مدى تقدم مستوىُيراِعى  ٤٩
  :هاالخطة وتحليل نتائجنفيذ ت 

 ن فى تنفيذ الخطةو شارك العامليُ  ٥١
 لتنفيذ الخطةم الدعم والموارد الالزمة قدَّ يُ  ٥٢
 كل مستوى من مستويات األداءوالتقويم لجمع البيانات يتم  ٥٣
 وبعدها رنات ألداء المتعلمين قبل خطط التحسينمقا ُتجرى ٥٤
 ق األدلة والشواهد حول جهود المؤسسة لتحسين التدريستوثّ   ٥٥
ويحللهـا بعـد كـل مرحلـة مـن مراحـل تنفيـذ  ،فريق التحسين نتائج المؤسسـة ُيراجع ٥٦

 الخطة
 التعديالت الالزمة على الخطة فى ضوء نتائج المتابعة ىجر تُ  ٥٧
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١٧٥  

 

 
 
 

  
  صعوبات التعلم  قائمة التحقق من تقييم ذوي  :  الهدف من القائمة
   المعلم، والمدرس األول، والموجه، كل منهم على حدة  :  مستخدم القائمة

  
     :تعليمات التطبيق

  
 ذويالتى تعبَّر عن الممارسات الفعلية لتقييم المتعلمين  ،تشتمل القائمة على مجموعة من العبارات

  :ن وهما كاآلتيكل عبارة من هذه العبارات تقديرا وأمام صعوبات التعلم،
  إذا تحقق محتوى العبارة :    نعم 
  إذا لم يتحقق محتوى العبارة :       ال

. انطباقها عليك عبر عن مدىالتى تُ  ،تحت الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
على هذه القائمة سوف يستفاد بها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة، وفقًا  علمًا بأن استجابتك

  .لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
  

  ؛ وشكرًا على تعاونك
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  قائمة التحقق من تقييم ذوى صعوبات التعلم) ٢٢(
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١٧٦  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المستجيب
        ــصالتخصـ

  
  

أعلى مؤهل 
  يدراس

    دبلوم تربوي      بكالوريوس         تأهيل تربوي

              
    أخـــرى         دكتــوراه      ماجستــير   
              

  مدة الخبرة بالعمل
    وات فأكثرسن ٥  سنوات   ٥–٣من  سنوات  ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
              

المرحلة 
  :التعليمية

        ابتدائي             رياض أطفال     

        يثانو               يإعداد            
 :التبعيـة

    خاص بمصروفات    رسمي لغات       رسمي           :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات      
              

    خاص عربي          رسمي لغات       ــــامع      :تعليم أزهري 
            خاص لغات      
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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١٧٧  

    العبارة            م
  موجود

  غير 
  موجود

  جمع البيانات  

  ُتطبق اختبارات تحصيلية على جميع المتعلمين، شهريًّا على األقل  ١
  افية على المتعلمين ذوي صعوبات التعلُّمُتطبق اختبارات تشخيصية إض   ٢
ُتُ◌ســـــتخدم أدوات إضـــــافية، مثـــــل قـــــوائم المالحظـــــة للحكـــــم عـــــل ســـــلوك   ٣

  المتعلمين
ذوي صـــعوبات الـــتعلُّم، مـــن خـــالل مقابلـــة ُتجمع معلومات عن المتعلمين   ٤

  المعنيين 
  لُّم ُيعد ملف للتقارير الدورية عن حالة المتعلمين ذوى صعوبات التع  ٥
يتم إعالم أولياء األمور بمسـتوى أبنـائهم ذوي صـعوبات الـتعلُّم، قبـل بدايـة   ٦

  التعامل معهم  
ُيكوَّن فريق عمل متعدد التخصصات؛ للمشاركة فى جمع المعلومـات عـن   ٧

  المتعلمين ذوي صعوبات التعلُّم
نســـبة ذكـــاء يـــتم تعـــرف ذوى صـــعوبات الـــتعلُّم، وفقـــًا لمقـــدار التباعـــد بـــين   ٨

  المتعلمين وتحصيلهم الفعلي  
  التعلُّم ُيستخدم أكثر من محك للحكم على المتعلمين، ذوي صعوبات  ٩

ـــــتعلُّم  لإلخصـــــائى النفســـــى إلجـــــراء   ١٠ ُيحـــــوَّل المتعلمـــــون ذوو صـــــعوبات ال
  االختبارات اإلدراكية المناسبة

ـــــتعلُّم  لإلخصـــــا  ١١ ئى النفســـــي إلجـــــراء ُيحـــــوَّل المتعلمـــــون ذوو صـــــعوبات ال
  االختبارات العصبية المناسبة

ُتطبــق مقــاييس تقــدير الخصــائص الســلوكية؛ لتعــرف علــى ذوى صــعوبات   ١٢
  التعلُّم 

  المقابالت ودراسة الحالة: ُتستخدم مجموعة من أدوات التقييم الكيفية، مثل  ١٣
  نفسيين ُيستعان فى بعض الحاالت باألطباء، إضافة لإلخصائيين ال  ١٤
  :تقرير التشخيص  

  فريق متعدد التخصصات فى إعداد تقرير التشخيص  ُيشارك  ١٥
  ُيستخدم نموذج محدد العناصر؛ الستيفاء تقرير التشخيص   ١٦
  الشخصية، واألسرية: يتضمن التقرير جميع البيانات  ١٧
  يتضمن األسس التى ُبني عليها    ١٨
  ة، التي يعاني منها المتعلم بدقةيصف نوع الصعوب  ١٩
  يصف السلوكيات التى تمت مالحظتها وعالقتها باألداء االكاديمى    ٢٠
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١٧٨  

    العبارة            م
  موجود

  غير 
  موجود

  
  ُيحدِّد جوانب قوة وضعف األداء األكاديمي للمتعلم   ٢١
  ُيحدِّد العوامل الطبية المرتبطة باألداء االكاديمي   ٢٢
  فى تشخيص صعوبات التعلُّميتضمن قائمة باالختبارات المستخدمة   ٢٣
ـــة، التـــي يتســـم بهـــا   ٢٤ ـــة والخصـــائص االنفاعلي يتضـــمن المهـــارات االجتماعي

  المتعلم
: يتضمن مكان تلقي المتعلمين ذوي صعوبات التعلُّم الخدمـة المقدمـة مثـل  ٢٥

  الفصل، وغرفة المصادر، والعيادة النفسية وغيرها
  خطة العالج  
  )السنوية(تربوية الفردية قائمة باألهداف طويلة األمد تتضمن الخطة ال  ٢٦
  تتضمن قائمة باألهداف قصيرة األمد المطلوب إنجازها  ٢٧
إخصــائي النطــق : ُتحــدد الخــدمات التربويــة المناســبة لحالــة المــتعلم، مثــل  ٢٨

  واللغة
  ُتحدد البدائل التربوية المساندة لحالة المتعلم  ٢٩
  ت المحدد لكل بديل تحدد الوق  ٣٠
  تتضمن جدوًال زمنيًا للخدمات المقدمة فى الخطة   ٣١
  توضح محكات تقويم األهداف  ٣٢
  تتضمن األنشطة والوسائل التعليمية المطلوبة للتنفيذ   ٣٣
  تتضمن طرق واستراتيجيات التدريس المقترحة للتنفيذ   ٣٤
  فى التنفيذ توضح كيفية إسهام أولياء األمور   ٣٥
  تتضمن طرق وتوقيتات التقويم التتبعي   ٣٦
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١٧٩  

  :االستبانات ) ٣( 
  
  
  
  

  
  الهدف من القائمة

  
:  

  
من وجهـة نظـره فـى كـل مـادة  ،لدى المتعلم والتعلُّم الذاتيتقييم مهارات الدراسة 

    .من المواد األساسية على حدة
   .وتطبق على كل منهم على حدة ،عينة ممثلة من المتعلمين  :  القائمةمستخدم 

  
  :تعليمات التطبيق

  
فى جميع  مهارتك فى الدراسة والتعلُّم الذاتىكل منها يصف مجموعة من العبارات، تشتمل القائمة على 

بل يختلف كل  ،جميعاً  المتعلمونال يتساوى فيها المهارات هذه و .  ، وأسلوبك فى التعامل معهاالمواد الدراسية 
  . المهارات هذهوٕاتقان  ةمن حيث درجة وجود ،آلخرعن ا متعلم

  :وأمام كل من هذه العبارات أربعة تقديرات وهى
  

  فى جميع األحوال يعكس أداءك الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  دائماً  
  فى أغلب األحوال يعكس أداءك الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  غالبًا  
  فى بعض األحوال يعكس أداءك الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  حياناً أ 
  فى حاالت قليلة  يعكس أداءك الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  نادراً  
  

الفعلي  أدائكُتعبر عن  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
ها فى تحسين األداء المدرسي، فيما مؤسسة، علمًا بأن استجابتك على هذا التقرير سوف يستفاد منبال

 .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد يخصه
  

   وشكرا على تعاونك                                             
  

  
  
  
  
  
  
  

 سة والتعلم الذاتي لدى المتعلمبطاقة لتقييم مهارات الدرا) ٢٣(
  من وجهة نظره
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١٨٠  

  :البيانات األساسية
  

    ليميةاإلدارة التع    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المتعلم
        

        الصف الدراسي
  
  

    ابتدائي               رياض أطفال      :المرحلة التعليمية
    ثانوي               عداديإ            

 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر       رسمي لغات          رسمي         :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي           لغـــات          عـام            :تعليم أزهري 
            خاص لغات       
  

  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٨١  

  
 نادًراأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :التخطيط   )أ ( 
 اسة وتعلُّم أحد الموضوعات الدراسية ُأحدد ما أريد معرفته أثناء در   ١
فــــى تعلُّــــم أحــــد  ، التــــي ُتســــاعدنيُأحــــدد مجموعــــة مــــن الخطــــوات  ٢

  الموضوعات الدراسية   
  ُأحدد الوسائل واألدوات التى ُتساعدنى فى التعلُّم    ٣
  لفهمها وتعلُّمها  دراسية الوقت الكافيأعطى لكل مادة   ٤
  لتزم به أألوقات الدراسة والتعلُّم و  أضع جدوالً   ٥
أستطيع تحديد الوقت الالزم لالنتهاء مـن تعلُّـم  أحـد الموضـوعات   ٦

  الدراسية  
أســـتطيع تغييـــر طريقـــة الـــتعلُّم وســـرعته حســـب صـــعوبة الموضـــوع   ٧

    دراسيال
 ، التـــي ُتســـاعدنى فـــى تحقيـــق أهـــدافيأتبـــع التعليمـــات والتوجيهـــات  ٨

  ليمية  التع
  :وبيئة الدراسة والتعلُّم ،إدارة الوقت  )ب(

  يمن أول يوم فى العام الدراس أهتم بدروسي   ٩
  ألتزم بعدد ساعات معينة للدراسة والتعلُّم يومياً   ١٠
فهــم المــواد  الدراســة والــتعلُّم فــيأحــرص علــى االســتفادة مــن وقــت   ١١

  الدراسية  
لفهــــم وتعلُّــــم المــــواد الدراســــية  ،فــــى البيئــــة مــــا ُيحــــيط بــــيأســــتفيد م  ١٢

  المختلفة   
  أحرص على توفير الهدوء والجو المناسب للدراسة والتعلُّم  ١٣

  :استخدام مصادر المعرفة والتعلُّم  )ج(
  أستخدم المكتبة بمهارة فى الدراسة والتعلُّم   ١٤
  لفهم موضوعات المنهج الدراسى   ؛أستخدم المراجع والقواميس   ١٥
والفيـديو وغيرهـا  ،والتليفزيون الحاسب اآللي،: أستخدم أجهزة مثل   ١٦

  فى تعلُّم ومذاكرة المواد الدراسية  
  أستخدم شبكة اإلنترنت فى الحصول على المعرفة والمعلومات     ١٧
 ،علــى فهــم ســاعدنيمــا يُ  أختـار مــن بــين مصــادر المعرفــة والــتعلُّم   ١٨

  واستيعاب الموضوعات الدراسية 
  :استخالص المعلومات والمعارف   )د(

ــــل   ١٩ ــــراءة، مث ــــة مــــن الق ــــراءة: أســــتخدم أنواعــــًا مختلف ــــة،  :الق الجهري
  والصامتة، والسريعة، والناقدة، والتحليلية

لمعلم  أستمع وأنصت جيدًا إلى المعلومات والمعارف التى ُيقدمها ا  ٢٠
  أستطيع التعبير بأسلوبى عما أقرأ أو أسمع    ٢١
  أو أسمعه  ،أهتم بالتفكير فيما أقرأه   ٢٢
  أو أقرأ  ،أحدد األفكار األساسية مما أسمع  ٢٣
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١٨٢  

 نادًراأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
 أستطيع الحصول على المعلومات من خالل المقارنة والمالحظة    ٢٤
  على الفهم والتذكر    اعدنيُتس ، التيأكتب بعض المالحظات   ٢٥
  أو أسمعه أثناء الدراسة والتعلُّم  ،أستطيع تلخيص ما أقرأه   ٢٦

  :إدارة واستخدام المعارف والمعلومات  ))هـ((
  أهتم بطرح األسئلة والمناقشة حول موضوعات الدراسة والتعلُّم   ٢٧
  ضوعات الدراسية الجديدة  أستفيد مما تعلُّمته فى تعلُّم المو   ٢٨
  أتعلُّمها  التي أحرص على فهم الموضوعات الدراسية  ٢٩
  أوضح رأيى حول موضوعات الدراسة والتعلُّم   ٣٠
أســتطيع تحديــد متــى تكــون الطريقــة التــى أســتخدمها فــى المــذاكرة   ٣١

   ؟والتعلُّم مناسبة
 فــى حــل المشــكالت التــي أســتفيد مــن الموضــوعات التــى أدرســها  ٣٢

  تواجهنى 
  لما أدرسه وأتعلُّمه   فهميأستطيع أن ُأحدد درجة   ٣٣
  أثناء الدراسة والتعلُّم   نفسيأستطيع توجيه   ٣٤
   حيرنيُأحاول البحث عن إجابات لألسئلة التى تُ   ٣٥
  أفكر فيما أتعلُّمه وأدرسه ألفهمه    ٣٦

  :التنظيم  )و(
علـى  م التـى أتعلُّمهـا فـى شـكل ُيسـاعدنيأُنظم المعلومـات والمفـاهي  ٣٧

  فهمها   
  أبحث عن العالقات بين المعلومات والمفاهيم التى أتعلُّمها    ٣٨
 حتى يسهل تعلُّمها  ؛ُأفضل تقسيم الموضوعات الدراسية إلى أجزاء  ٣٩
حتـى أسـتطيع فهمهـا  ؛راسـيةُأحاول تلخيص موضـوعات المـواد الد  ٤٠

  واسترجاعها
  :  المراجعة والمراقبة الذاتية  )ز(

  أراجع عملي بشكل متكرر أثناء أدائه   ٤١
  ُأحدد درجة تقدمي فى فهم واستيعاب المواد الدراسية    ٤٢
إن كنـــت قـــد فهـــم مـــا أريـــد فهمـــه مـــن الموضـــوعات  ،أســـأل نفســـي  ٤٣

  الدراسية 
ـــتعلُّم  ٤٤ عنـــدما أفشـــل فـــى فهـــم أحـــد  ،ُأغيـــر طريقتـــى فـــى الدراســـة وال

  الموضوعات الدراسية 
  أُتابع من وقت آلخر مدى فهمي لموضوع الدراسة والتعلُّم  ٤٥
  فيما أقوم به من أعمال ومهام تعليمية   ،أتوقف وُأراجع تفكيرى  ٤٦
  قة صحيحةنني أديته بطريأراجع عملي للتأكد من أ  ٤٧
  بها   فور معرفتي وُأصححها أتعلُّم من أخطائي  ٤٨
فــى الدراســة  ، لتعــرف مــدى تقــدميأختبــر نفســى بأســاليب متنوعــة  ٤٩

  والتعلُّم
  :  االستعداد ألداء االمتحان  )ح(

   من بداية العام الدراسيأستعد لالمتحان   ٥٠
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١٨٣  

 نادًراأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  خر ُأراجع دروسي كلها من وقت آل  ٥١
  أهتم بتوزيع وقت االمتحان على عدد األسئلة والمراجعة  ٥٢
  أحرص على فهم السؤال جيدًا قبل اإلجابة عنه  ٥٣
  أسجل إجابة السؤال فى ورقة اإلجابة، دون تردد     ٥٤
  أقوم بمراجعة إجاباتي أثناء االمتحان  ٥٥
  حان؛ ألتعلُّم منهاُأفضل أن أعرف أخطائى بعد كل امت  ٥٦
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١٨٤  

  
  
  
  
  

من وجهة نظر المعلـم  ،تقييم مهارات الدراسة والتعلُّم  الذاتى لدى المتعلم  :  الهدف من االستبانة
  .فى كل مادة من المواد األساسية على حدة

  
  مستخدم االستبانة

  
:  

  
  .ةمنهم على حد ،معلمو المواد الدراسية األساسية كل

  
  :تعليمات التطبيق

  
 مهارات المتعلمين فى الدراسة والتعلُّم الذاتىكل منها  صفتمجموعة من العبارات، تشتمل االستبانة على 
 المتعلمونال يتساوى فيها المهارات هذه و  ،، وأسلوبهم فى التعامل مع المادة الدراسيةفى جميع المواد الدراسية

  .المهارات  هذهوٕاتقان من حيث درجة وجود  ،خرعن اآل طالببل يختلف كل ، جميعًا 
  :وهى ،وأمام كل من هذه العبارات أربعة تقديرات

  
  فى جميع األحوال يعكس أداء المتعلم الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  دائماً  
  األحوالفى أغلب  يعكس أداءالمتعلم الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  غالبًا  
  فى بعض األحوال يعكس أداءالمتعلم  الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  أحياناً  
  فى حاالت قليلة  يعكس أداءالمتعلم الفعلي ،إذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة  :  نادراً  
  

المتعلم  أداءعبر عن تُ  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
 ها فى تحسين األداء المدرسي،الفعلي بالمؤسسة، علمًا بأن استجابتك على هذا التقرير سوف يستفاد من

 .وفقًا لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
  

   وشكرا على تعاونك                                                   
   

  

  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة لتقييم مهارات الدراسة والتعلم الذاتي ) ٢٤( 
 لدى المتعلمين، من وجهة نظر المعلم
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١٨٥  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    رية التعليميةالمدي
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المعلم
        

        التخصـــص
  
  

    دبلوم تربوي            بكالوريوس                 تأهيل تربوي      يأعلى مؤهل دراس
              
    أخـــرى            دكتــوراه          ماجستــير       
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر            سنوات     ٥–٣من     سنوات        ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر         سنوات     ٥ – ٣من   سنوات        ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي               رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو                عداديإ            
 :التبعيـة

خاص        رسمي لغات          رسمي             :تعليـم عـام 
  فاتو بمصر 

  

            خاص لغات        
              

    خاص عربي           لغات                عــام          :ري تعليم أزه
            خاص لغات       
  

  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٨٦  

  
 نادًراأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :التخطيط   )أ ( 
أثنــــــاء دراســــــة أحــــــد  ،ُيحــــــدد المعلــــــم مــــــا يريــــــد معرفتــــــه وتعلُّمــــــه  ١

  راسية  الموضوعات الد
ُيحــــدد الخطــــوات التــــى ُتســــاعده علــــى تعلُّــــم أحــــد الموضــــوعات   ٢

  الدراسية   
  ُيحدد الوسائل واألدوات التى ُتساعده على التعلُّم   ٣
يكلف بها   ، التيلتعلُّم الموضوعات الدراسية ُيحدد الوقت الكافي  ٤
ــــتعلُّم  ٥ ــــة ال ــــر مــــن طريق عوبة الموضــــوع ؛ وفــــق صــــوســــرعته ،ُيغي

   الدراسي
  يتبع التعليمات والتوجيهات التى ُتساعده على الدراسة والتعلُّم    ٦
  :إدارة الوقت وبيئة الدراسة والتعلُّم  )ب(

  ييهتم بدروسه من أول يوم فى العام الدراس  ٧
  يحرص على االستفادة المثلى من وقت الدراسة والتعلُّم   ٨
ســــتفيد مــــن البيئــــة المحيطــــة بــــه فــــى فهــــم وتعلُّــــم الموضــــوعات ي  ٩

  الدراسية
ُيســاعد علــى تهيئــة الجــو المناســب للدراســة والــتعلُّم داخــل حجــرة   ١٠

  الدراسة
  :استخدام مصادر المعرفة والتعلُّم  )ج(

  يستخدم المكتبة بمهارة كأحد مصادر المعرفة والتعلُّم   ١١
لمــنهج تــرتبط بموضــوعات ا ، التــيالمراجع والقــواميسيســتعين بــ  ١٢

   يالدراس
 ،والفيـــديو ،والتليفزيـــون الحاســـب اآللـــي،: مثـــل ،يســـتعين بـــأجهزة  ١٣

  وغيرها فى دراسة وتعلُّم المواد الدراسية  
  يستخدم شبكة اإلنترنت فى الحصول على المعرفة والمعلومات   ١٤
مــا ُيســاعده علــى فهــم  ،لمعرفــة والــتعلُّميختــار مــن بــين مصــادر ا  ١٥

  واستيعاب الموضوعات الدراسية 
  :استخالص المعلومات والمعارف   )د(

الجهريــــة،  :القــــراءة :مثــــل ،ُيمــــارس أنواعــــًا متنوعــــة مــــن القــــراءة  ١٦
  والصامتة، والسريعة، والناقدة، والتحليلية 

  تى تُقدم إليه  لمعلومات الا إلى ايستمع وُينصت جيدً   ١٧
  ُيعبر بطريقة مناسبة عما يقرأ أو يسمع    ١٨
  ُيفكر فيما يقرأ أو يسمع أثناء الدرس    ١٩
   ،ويستنبط األفكار الرئيسة مما يسمع ،يستخلص  ٢٠

  أو يقرأ 
  يستخلص المعلومات والمعارف من خالل المقارنة والمالحظة    ٢١
  ُتساعده أثناء الدراسة والتعلُّم    التي ،الحظاتهُيدون بعض م  ٢٢
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١٨٧  

 نادًراأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  أو يسمعه أثناء الحصة ،يستطيع تلخيص ما يقرأه  ٢٣

  :إدارة واستخدام المعارف والمعلومات  )هـ(
  وُيناقش موضوعات الدراسة والتعلُّم  ،يطرح األسئلة  ٢٤
  الموضوعات الجديدة يستخدم معرفته السابقة أثناء دراسة وتعلُّم   ٢٥
  ويتعلُّمها  ،التى يدرسها ،يهتم بفهم الموضوعات الدراسية  ٢٦
  حول موضوعات الدراسة والتعلُّم   ُيقدم نقدًا بّناًء،  ٢٧
 ف والمعلومــــات فــــى حــــل المشــــكالت التــــييســــتفيد مــــن المعــــار   ٢٨

  تواجهه 
  يتعلُّمه أو ،يستطيع أن ُيحدد درجة فهمه لما يدرسه  ٢٩
  ره لبحث عن إجابات لألسئلة التى ُتحيِّ يسعى إلى ا  ٣٠
  ليفهمه   ؛ويدرسه ،ُيفكر فيما يتعلُّمه  ٣١
  ييستفيد من معلوماته السابقة  فى تحسين تعلُّمه الذات  ٣٢

  :التنظيم  )و(
رســـها عنـــدما تكـــون المعلومـــات والمفـــاهيم التـــى يد ،يـــتعلُّم أفضـــل  ٣٣

  منظمة  
  مها ببعضها البعض  ، التي يتعلَّ يربط المعلومات والمفاهيم  ٣٤
  يتعلُّم بشكل أفضل عند تقسيم موضوع التعلُّم إلى أجزاء   ٣٥
  واسترجاعها ،حتى يستطيع فهمها ،ُيلخص المادة الدراسية  ٣٦

  :المراجعة والمراقبة الذاتية  )ز(
  أثناء أدائه  بشكل دورييقوم به من أعمال يفحص ما   ٣٧
  ُيتابع مقدار تقدمه فى فهم واستيعاب موضوعات الدراسة    ٣٨
  يحرص على فهم ما لم يفهمه من الموضوعات الدراسية   ٣٩
عنــدما يفشــل فــى فهــم  ،مالدراســة والــتعلُّ ُيعــدل وُيغيــر طريقتــه فــى   ٤٠

  أحد الموضوعات الدراسية 
  ُيتابع أثناء الحصة مدى فهمه لموضوع الدرس    ٤١
  وُيراجع تفكيره فيما يؤديه من أعمال أو مهام تعليمية    ،يتوقف  ٤٢
ليتأكـــد مـــن أنـــه أداهـــا بطريقـــة  ؛ُيراجـــع مـــا يقـــوم بـــه مـــن أعمـــال  ٤٣

  صحيحة
  وُيصححها    ،يتعلُّم من أخطائه فور معرفته بها  ٤٤
مــدى تقدمـه فــى الدراســة  ، ليتعـرفر نفســه بأسـاليب متنوعــةيختبـ  ٤٥

  والتعلُّم
  :  االستعداد ألداء االمتحان  )ح(

  يستعد لالمتحان من بداية العام الدراسى   ٤٦
  ُيراجع دروسه بعامة من وقت آلخر   ٤٧
  يوزع وقت االمتحان على عدد األسئلة والمراجعة  ٤٨
  ى فهم السؤال جيدًا قبل اإلجابة عنهيحرص عل  ٤٩
  ُيراجع إجاباته بعد االنتهاء من االمتحان  ٥٠
  ُيفضل أن يعرف أخطاءه بعد كل امتحان؛ ليتعلُّم منها  ٥١
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١٨٨  
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١٨٩  

  
  
   
  
  

  
  تعليمات التطبيق

  
تشتمل االستبانة مجموعة من العبارات، التي تُعبَّر عن اتجاهات المتعلمين نحو ملف اإلنجاز ، والتي 

  .لية التعليميةترتبط بمجموعة من المؤشرات والمعايير والمجاالت الخاصة بالفاع
  :وهى ،وأمام كل من هذه العبارات أربعة تقديرات

  
  فى جميع األحوال يعكس أداءك الفعليإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة   :  دائماً  
  فى أغلب األحوال يعكس أداءك الفعليإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة   :  غالبًا  
  فى بعض األحوال يعكس أداءك الفعليفي العبارة  إذا وجدت المعنى المتضمن  :  أحياناً  
  فى حاالت قليلة  لفعليإذا وجدت المعنى المتضمن في العبارة يعكس أداءك ا  :  نادراً  
  

الفعلي  أدائكُتعبر عن  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
وفقًا  ها فى تحسين األداء المدرسي،التقرير سوف يستفاد منبالمؤسسة، علمًا بأن استجابتك على هذا 

 .لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
  

   وشكرا على تعاونك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نحـــــــو ملـــــــف اإلنجـــــــاز فـــــــى ضـــــــوء معـــــــايير الجـــــــودة  تقيـــــــيم اتجـــــــاه المـــــــتعلم :الهدف من االستبانة
  .تعليم قبل الجامعيواالعتماد لمؤسسات ال

 
 . داخل المؤسسةالمتعلمين  عينة ممثلة من  :  مستخدم االستبانة 

  استبانة اتجاه المتعلم نحو) ٢٥(
  ملف اإلنجاز
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١٩٠  

  :البيانات األساسية 
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
 

        اسـم المؤسسة
 
 

        اسـم المتعلم
 

        يالصف الدراس
  
 

        ابتدائي    أطفال رياض  :المرحلة التعليمية
        يثانو     يعدادإ  

 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     لغات رسمي    يرسمــ  :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات  
              

    يخاص عرب    لغـات      عـــام  :تعليم أزهري 
            خاص لغات  
 

  /       /           :تاريخ استيفاء التقرير   
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١٩١  

  
  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م

  

  ي للتعلُّم تاشتراكى في أنشطة ملف اإلنجاز يزيد حماس ١
فــي أنشــطة ملــف اإلنجــاز يســاعدني علــي االبتكــار وٕابــراز  يشــتراكا ٢

  موهبتي
    يَّ أرى أن ملف اإلنجاز يساعد على عالج صعوبات التعلُّم لد ٣
  نجاز تتيح لي فرصة للبحث أرى أن أنشطة ملف اإل ٤
   يإلنجاز أعتمد علي نفسي في تعلُّميجعلني العمل في ملف ا ٥
  أدائي ىعل اً حقيقي اً تقييم ملف اإلنجاز حكم قحقِّ يُ  ٦
  يجعلني ملف اإلنجاز أركز على إنجازات فعلية لي ٧
   يي ملف اإلنجاز الفرصة لتقويم نفسالعمل ف يتيح ليُ  ٨
  وأغفل المادة الدراسية ،يجعلني ملف اإلنجاز أهتم باألنشطة ٩
الضعف فـى نواحي القوة و  ياحساعد ملف اإلنجاز فى تشخيص نو يُ  ١٠

  أدائي 
لتــزام داخــل نضــباط واالعني العمــل فــي ملــف اإلنجــاز علــى االشــجيُ  ١١

  المدرسة
  يّ راسي علي ملف اإلنجاز العبء الدزيد العمل فيُ  ١٢
ـــؤد ١٣ ـــاباإلـــى  يالعمـــل فـــي ملـــف اإلنجـــاز ي عـــن  ينخفـــاض نســـبة غي

  المدرسة
  شجعنى العمل في ملف اإلنجاز على التفاعل مع  المعلم يُ  ١٤
  لدروس الخصوصية إلى اقلل ملف اإلنجاز من احتياجى يُ  ١٥
نشــــطة ي لممارســــة األتزيــــد العمــــل فــــي ملــــف اإلنجــــاز مــــن حماســــيُ  ١٦

  المدرسية 
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١٩٢  

  
  

  
تقييم اتجاه المتعلم نحو اللغات فى ضوء معايير الجودة واالعتماد   :  الهدف من االستبانة

  .لمؤسسات التعليم قبل الجامعي
  .عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة  :  مستخدم االستبانة   
  

     :تعليمات التطبيق
واألنشطة  ،اتجاهك نحو اللغات ر عنالتي ُتعبّ  ،من العباراتمجموعة  على شتمل االستبانةت

والمجاالت المتعلقة  ،والمعايير ،وهذه العبارات ترتبط بتحقيق مجموعة من المؤشرات المصاحبة لها،
، الصادرة عن الهيئة القومية يقة المعايير للتعليم قبل الجامعيالتى نصت عليها وث ،بالفاعلية التعليمية

  :ه العبارات أربعة تقديرات كالتاليوأمام كل من هذ. التعليم واالعتمادلضمان جودة 
  

 إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  : غالبًا  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

فى حاالت قليلةإذا انطبقت العبارة عليك   :  نادراً    
  

ُتعبر عن مدى انطباق   التي في الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير  ،محتوى العبارة عليك، علمًا بأن استجابتك على هذه االستبانة

  .العملية التعليمية فى المؤسسة
  

  ؛ وشكرًا على تعاونك
  

 استبانة اتجاه المتعلم نحو اللغات) ٢٦(
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١٩٣  

  :نات األساسيةالبيا 
    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية

        
        اسـم المؤسسة

        
        المتعلم    اسم 

        
        الصف الدراسي  

  
  

    ابتدائي                 رياض أطفال          :المرحلة التعليمية
    ثانوي                 اعدادي              

                                                                                                 :التبعيـة
                                                                        

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات      رسمي          :تعليـم عـام 
              
            اتخاص لغ     
              

    خاص عربي        لغـات           عـام          :تعليم أزهري 
            خاص لغات     
  

  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير
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١٩٤  

  
  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  

      تُنّمي دراسة اللغات لديَّ القدرة على التواصل مع اآلخرين  ١
      ُأفضل قراءة الموضوعات المتعلقة بدراسة اللغات فى وقت الفراغ  ٢
      تُنمى لديَّ دراسة اللغات القدرة على التفكير المنطقي     ٣
      يسهل علىَّ دراسة اللغات   ٤
      ُتساعدني دراسة اللغات فى االنفتاح على ثقافات اآلخرين  ٥
      أكون عضوا فى جماعة اللغاتُيسعدني أن   ٦
      أنتظر بلهفة حصص اللغات  ٧
      أتمني لو تزيد حصص االلغات  ٨
      أرغب أن أكون معلمًا للغات  ٩
      أحرص على االنتظام فى حضور حصص اللغات  ١٠
      ُأفضل أن أبدأ مذاكرتى بمادة اللغات  ١١
      للغات بالقدرة على القراءة واالطالعتزودني دراسة ا  ١٢
      تساعدني دراسة اللغات في فهم المواد الدراسية األخرى  ١٣
      تساعدني دراسة اللغات في التحدث بطريقة سليمة  ١٤
      أرى أن عدد حصص اللغات أقّل مما يجب  ١٥
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١٩٥  

  
  
  

  
ضوء معايير الجودة واالعتماد  ، فيالمتعلم نحو مادة الرياضياتتقييم اتجاه   :  الهدف من االستبانة

  .يلمؤسسات التعليم قبل الجامع
  .عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة  :  مستخدم االستبانة

  
     :تعليمات التطبيق 
  

طة واألنش ،مادة الرياضيات التي تعبر عن اتجاهك نحو ،تشتمل االستبانة على مجموعة من العبارات
والمجاالت المتعلقة بالفاعلية  ،والمعايير ،المصاحبة لها، وهذه العبارات ترتبط بتحقيق مجموعة من المؤشرات

  :ه العبارات أربعة تقديرات كالتاليوأمام كل من هذ. التعليمية
  

 إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً  
ب األحوالإذا انطبقت العبارة عليك فى أغل  : غالبًا    
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

 إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

تُعبر عن مدى انطباق   ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
بانة سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية االست ًا بأن استجابتك على هذهمحتوى العبارة عليك، علم

  .التعليمية فى المؤسسة
  ؛ وشكرًا على تعاونك

 استبانة اتجاه المتعلم نحو مادة الرياضيات ) ٢٧(
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١٩٦  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المتعلم
  

        الصف الدراسي
  
  

        ابتدائي              رياض أطفال       :المرحلة التعليمية
        يثانو               يإعداد            

 :التبعيـة

    خاص بمصروفات    رسمي لغات        رسمي             :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي          رسمي لغات       عــام          :تعليم أزهري 
            خاص لغات        
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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١٩٧  

  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  

  تجعلنى دراسة الرياضيات منظما فى تفكيرى  ١
  فضل قراءة الموضوعات المتعلقة بالرياضيات فى وقت الفراغأُ   ٢
     يرين الرياضيات فى حالة  نشاط ذهنتجعلنى تما  ٣
  الرياضيات يسهل علىَّ فهم   ٤
  قة شائأن الرياضيات مادة  رىأ  ٥
  أن أكون عضوًا فى جماعة الرياضيات يسعدنيُ   ٦
  أنتظر بلهفة حصص الرياضيات  ٧
  لو تزيد حصص الرياضيات ىأتمن  ٨
  اضياتيأرغب أن أكون معلما لمادة الر   ٩
  الرياضيات حضور حصص أحرص على االنتظام فى   ١٠
  أن أبدأ مذاكرتى بمادة الرياضياتفضل أُ   ١١
  أرى أن لغة الرياضيات مفهومة بين الكثير من الناس  ١٢
  م خطوات حل المشكالتتعلُ الرياضيات فى  يساعدنتُ   ١٣
  أستطيع  حل مسائل الرياضيات بأكثر من طريقة  ١٤
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١٩٨  

  
  
  
  

تقييم اتجاه المتعلم نحو مادة العلوم فى ضوء معايير الجودة واالعتماد   :  الهدف من االستبانة
  .يلمؤسسات التعليم قبل الجامع

  عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة  :  مستخدم االستبانة
  

     :تعليمات التطبيق
هك نحو مادة العلوم واألنشطة التي تُعبر عن اتجا ،تشتمل االستبانة على  مجموعة من العبارات

المصاحبة لها، وهذه العبارات ترتبط بتحقيق مجموعة من المؤشرات والمعايير والمجاالت المتعلقة بالفاعلية 
  :ه العبارات أربعة تقديرات كالتاليوأمام كل من هذ. التعليمية

  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً  
بقت العبارة عليك فى أغلب األحوالإذا انط  : غالبًا    
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

 إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

تُعبر عن مدى انطباق  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
االستبانة سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية  استجابتك على هذهعليك، علمًا بأن محتوى العبارة 

  .التعليمية فى المؤسسة
  ؛ وشكرًا على تعاونك

 استبانة اتجاه المتعلم نحو مادة العلوم) ٢٨(
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١٩٩  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المتعلم
  

        الصف الدراسي
  
  

               رياض أطفال       :المرحلة التعليمية
  ابتدائي

  

    ثانوي              إعدادي            
 :التبعيـة

    خاص بمصروفات       رسمي لغات        رسمي             :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي            رسمي لغات      عــــام      :تعليم أزهري 
            خاص لغات        
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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٢٠٠  

  
  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م

  

  يلديَّ دراسة العلوم التفكير العلم نميتُ   ١
  ُأفضل قراءة الموضوعات المتعلقة بالعلوم فى وقت الفراغ  ٢
  لقدرة على المالحظة   دراسة العلوم ا  تنمي لديَّ   ٣
  فهم مادة العلوم  سهل عليَّ ي  ٤
  مادة العلوم فى فهم األسباب العلمية للظواهر الطبيعية ساعدنيتُ   ٥
  أن أكون عضوا فى جماعة العلوم سعدنييُ   ٦
  أنتظر بلهفة حصص العلوم  ٧
  أتمني لو يزيد عدد حصص العلوم  ٨
  أكون معلما لمادة العلومأرغب أن   ٩
  أحرص على االنتظام فى حضور حصص العلوم   ١٠
  ُأفضل أن أبدأ مذاكرتى بمادة العلوم  ١١
  إليها أحتاج  اسة العلوم بالحقائق العلمية التيدر  تزودني  ١٢
  دراسة العلوم في معرفة طرق الوقاية من األمراض يتساعدن  ١٣
  تفيد المجتمع ،دراسة العلوم تسهم فى ابتكاراختراعات أرى أن  ١٤
  مما يجب لّ قأن عدد حصص العلوم أ أرى  ١٥
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٢٠١  

  
  
  
  

ضوء معايير الجودة  ، فيتقييم اتجاه المتعلم نحو مادة الدراسات االجتماعية  :  الهدف من االستبانة 
  .واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى

  .عينة ممثلة من المتعلمين داخل المؤسسة  :  مستخدم االستبانة  
  

     :تعليمات التطبيق
 ،ر عن اتجاهك نحو مادة الدراسات االجتماعيةالتي تُعبِّ  ،تشتمل االستبانة على مجموعة من العبارات

مجاالت المتعلقة وال ،والمعايير ،واألنشطة المصاحبة لها، وهذه العبارات ترتبط بتحقيق مجموعة من المؤشرات
  :ه العبارات أربعة تقديرات كالتاليوأمام كل من هذ. بالفاعلية التعليمية

  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  : غالبًا  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

طبقت العبارة عليك فى حاالت قليلةإذا ان  :  نادراً    
  

ر عن مدى انطباق تُعبِّ  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
االستبانة سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية  عليك، علمًا بأن استجابتك على هذهمحتوى العبارة 

  .التعليمية فى المؤسسة
  ؛ تعاونك وشكرًا على

جاه المتعلم نحو مادة الدراسات استبانة ات) ٢٩(
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٢٠٢  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

          اسم المتعلم
  

        الصف الدراسي
  
  
  

        ابتدائي               رياض أطفال     :المرحلة التعليمية
        يثانو               يإعداد           

 :التبعيـة

    خاص بمصروفات    رسمي لغات      رسمي            :م تعليـم عـا
              
            خاص لغات      
              

    خاص عربي          رسمي لغات         عــــام      :تعليم أزهري 
            خاص لغات      
  

  /      /         :تاريخ استيفاء التقرير  
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٢٠٣  

 

  نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  

  لدىَّ دراسة المواد االجتماعية القدرة على التنبؤ بالظواهر الجغرافية  نميتُ   ١
  ُأفضل قراءة الموضوعات المتعلقة بالدراسات االجتماعية فى وقت الفراغ  ٢
  تنمى لدىَّ دراسةالمواد االجتماعية القدرة على التأمل    ٣
  الجتماعية فهم مادة الدراسات ا سهل عليَّ ي  ٤
مــادة الدراســات االجتماعيــة فــى فهــم األســباب العلميــة للظــواهر  ســاعدنيتُ   ٥

  الجغرافية
  ى أن ُأشارك فى جماعة الدراسات االجتماعيةنَّ مأت  ٦
  أنتظر بلهفة حصص الدراسات االجتماعية  ٧
  لو تزيد حصص  الدراسات االجتماعية أتمنى  ٨
  أكون معلمًا لمادة الدراسات االجتماعيةأرغب أن   ٩
  أحرص على االنتظام فى حضور حصص الدراسات االجتماعية ١٠
  بمادة الدراسات االجتماعية يُأفضل أن أبدأ مذاكرت ١١
  دراسة المواد االجتماعية بخبرات حقيقية فى حياتى ُتزودني ١٢
  الثروات الطبيعية للمجتمع عية فى تعرفدراسة المواد االجتما ُتساعدنى ١٣
  شخصيات تاريخية رائدة  دراسة المواد االجتماعية في تعرف نيتُفيد ١٤
  أن عدد حصص االدراسات االجتماعية أقل مما يجب أرى ١٥
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٢٠٤  

  

   
  
  

  
  الهدف من االستبانة

  
:  

  
   .يةتقييم رضاء المعلم عن المؤسسة والعملية التعليم

ُيطبـــق علـــى كـــل مـــنهم علـــى  ،معلمـــو المـــواد الدراســـية المختلفـــة  :  مستخدم االستبانة
  .حدة

  
  :تعليمات التطبيق 

ُتشير إلى رضائك  ، التيالممارساتكل منها  يصفمجموعة من العبارات، تشتمل االستبانة على 
دارة المؤسسة، والمتعلم، وتقدير أولياء أمور بيئة العمل، وإ : تتضمن ، والتيوتقبُّلك للمؤسسة والعملية التعليمية بها

من  ،عن اآلخرمنهم بل يختلف كل ، جميعاً  المعلمونال يتساوى و . المتعلمين، واللوائح والقوانين، والتنمية المهنية
  :ه العبارات أربعة تقديرات، كالتاليوأمام كل من هذ. والرضاء عنها ،تقبُّل هذه الممارساتحيث درجة 

  
ذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوالإ  :  دائماً    
 إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  : غالبًا  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

 إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

تُعبر عن مدى انطباق  ، التيةفي الخان)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
محتوى العبارة عليك، علمًا بأن استجابتك على هذا االستبانة سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية 

  .التعليمية فى المؤسسة
  

   
   وشكرًا على تعاونك

  
  
  
  
  
  
  

استبانة رضاء المعلم عن المؤسسة التعليمية     ) ٣٠( 
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٢٠٥  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المعلم
        

        التخصـــص
  
  

    دبلوم تربوي      بكالوريوس                 تأهيل تربوي      يأعلى مؤهل دراس
              
    أخرى            دكتــوراه          ماجستير           
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥  سنوات    ٥ - ٣من      سنوات     ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر  ٥  سنوات     ٥ – ٣من   سنوات        ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي                رياض أطفال       :المرحلة التعليمية

        يثانو                 إعدادي             
 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات           رسمي              :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي          لغـــات            عــــام        :تعليم أزهري 
            اتخاص لغ        
  

  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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٢٠٦  

  
  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :بيئة العمل  )أ ( 
أشعر باالرتياح من أسلوب التعامل بين جميـع المعلمـين والعـاملين   ١

  داخل المؤسسة 
  داخل حجرات الدراسة مع المتعلمين أن أقضي معظم وقتي ُأحب  ٢
  يالعديد من رغبات لبيأشعر أن العمل بالمؤسسة يُ   ٣
  يأشعر باالرتياح داخل المؤسسة من طريقة تعامل اإلدارة مع  ٤
  أشعر بالتقدير واالحترام من جميع العاملين  بالمؤسسة  ٥
  :إدارة المؤسسة  )ب(

  قديربكثير من االحترام والت معي تتعامل إدارة المؤسسة  ٦
  باإلدارة عالقات طيبة داخل وخارج المؤسسة تربطني  ٧
  فى اتخاذ القرارات على مشاركتيتحرص إدارة المؤسسة   ٨
  وشفافية ،ومساواة ،تتعامل مع جميع المعلمين بالمؤسسة بعدالة  ٩
  عندما تقدم لى نقدًا  تحرص على عدم إهانتي أو توبيخي،  ١٠
  داخل وخارج المؤسسة التي تواجهني م بحل المشكالتتهت  ١١
  تتعامل بديمقراطية مع جميع المعلمين والمتعلمين بالمؤسسة   ١٢
تحـــرص علـــى التواصـــل الفاعـــل مـــع جميـــع المعلمـــين والمتعلمـــين   ١٣

  بالمؤسسة
  :  اللوائح والقوانين  )ج(

    الروح المعنوية للمعلمين فير ُتطبق اللوائح والقوانين بشكل ال يؤث  ١٤
  ُتطبق اللوائح والقوانين بمرونة على جميع المعلمين والعاملين  ١٥
  وعدالة بين المعلمين بالمؤسسة ،ُتطبق اللوائح والقوانين بمساواة  ١٦

  :تقدير أولياء أمور المتعلمين لدورهم  )د(
  يعند تعاملهم معأشعر باحترام وتقدير أولياء األمور   ١٧
  أقوم به مع المتعلمين  رون الدور الذيأشعر أن أولياء األمور ُيقدِّ   ١٨
أقــوم بــه  عــن العمــل الــذيأشــعر برضــاء أوليــاء األمــور المتعلمــين   ١٩

  داخل الفصل مع المتعلمين 
ـــــآراء أوليـــــاء األمـــــور  ٢٠ ـــــدير واحتـــــرام  ؛أهـــــتم ب ألنهـــــم يعرضـــــونها بتق

  للمعلمين 
  :مجموعة الزمالء  )هـ(

  أشعر أن المؤسسة تضم نخبة جيدة من المعلمين  ٢١
  يأشعر بحرصهم على مصلحت أتقبل النقد من زمالئي؛ ألني  ٢٢
فــى جميــع المناســبات االجتماعيــة  علــى مشــاركة زمالئــيأحــرص   ٢٣

  داخل وخارج المؤسسة
 لتحقيــــق التفــــوق الدراســــي ؛داخــــل المؤسســــة أتعــــاون مــــع زمالئــــي  ٢٤

  لجميع المتعلمين
  :التنمية المهنية  )و(
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٢٠٧  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
ـــــة   ٢٥ ـــــة دوري ـــــد دورات تدريبي ـــــى عق أشـــــعر أن المؤسســـــة تحـــــرص عل

  للمعلمين  
أحــــرص علــــى المشــــاركة فــــى الــــدورات التدريبيــــة داخــــل المؤسســــة   ٢٦

  ألنها تُقدم بأسلوب مناسب ؛وخارجها
بالمؤسســة ُيســهم فــى رات واللقــاءات الفكريــة أشــعر أن محتــوى الــدو   ٢٧

  العلمية والمهنية تنمية قدراتي
ُتعقــد داخــل المؤسســة  مناســبة  ، التــيأشــعر أن الــدورات التدريبيــة  ٢٨

  للتنمية المهنية للمعلمين
علـى االطـالع علـى كـل مـا هـو  عنيأشعر أن إدارة المؤسسة ُتشـجِّ   ٢٩

  جديد فى مجال تخصصي
  :المتعلم  )ز(

 مناســـٌب ومـــرضٍ  للمتعلمـــين أشـــعر أن المســـتوى العلمـــي والمعرفـــي  ٣٠
  يبالنسبة ل

  أشعر أن المتعلمين بالمؤسسة يتسمون بصفات أخالقية حميدة  ٣١
أخالقيــة واجتماعيــة مناســبة بــين المتعلمــين فــى  :أشــعر بوجــود قــيم  ٣٢

  عالقاتهم ببعضهم وبمعلميهم 
؛ علــى مشــاركة المتعلمــين فــى ممارســة األنشــطة المختلفــةأحــرص   ٣٣

  منهم ألن ذلك يقربني
تواجــه المتعلمــين داخــل وخــارج  ، التــيأعمــل علــى حــل المشــكالت  ٣٤

  المؤسسة
داخــل  معــي يتعامــل بهــا المتعلمــون باالرتيــاح للطريقــة التــياشــعر   ٣٥

  وخارج المؤسسة
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٢٠٨  

  
  
  
  

      .ين عن المؤسسة والعملية التعليميةخصائيتقييم رضاء اإل  :  تبانةالهدف من االس
وُتطبـــق علـــى كـــل مـــنهم علـــى  ،ين بالمؤسســـةخصـــائيعينـــة ممثلـــة مـــن اإل  :  مستخدم االستبانة

   .ةحد
  

  :تعليمات التطبيق
  

بُّلك ُتشير إلى رضائك وتق ، التيالممارساتكل منها  يصفمجموعة من العبارات، تشتمل االستبانة على 
بيئة العمل، وٕادارة المؤسسة، واللوائح والقوانين، وتقدير أولياء : تتضمن ، والتيوالعملية التعليمية ،للمؤسسة

من حيث  ،عن اآلخرمنهم بل يختلف كل ، جميعاً  ونخصائياإلال يتساوى األمور، والتنمية المهنية، والمتعلم، و 
  :  ، وهيكل من هذه العبارات أربعة تقديراتمام ، وأتقبُّل هذه الممارسات والرضاء عنهادرجة 

  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً 

 إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  : غالبًا  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

 إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

تُعبر عن مدى انطباق  ، التيفي الخانة)  √( رم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة برجاء التك
االستبانة سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية  عليك، علمًا بأن استجابتك على هذهمحتوى العبارة 

  .التعليمية فى المؤسسة
  
  

   وشكرًا على تعاونك
  
  
  
  
  
  
  
  

استبانة رضاء اإلخصائيين عن المؤسسة التعليمية ) ٣١( 
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٢٠٩  

  :البيانات األساسية
  

    اإلدارة التعليمية    التعليمية المديرية
        

        اسـم المؤسسة
        

        يخصائاسم اإل
        

        التخصـــص
  

  
    دبلوم تربوي         بكالوريوس              تأهيل تربوي      يأعلى مؤهل دراس

              
    أخرى               دكتــوراه           ماجستير           
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥    سنوات    ٥ - ٣من    سنوات     ٣أقل من   فى هذه الوظيفـة

              
عدد سنوات العمل 
    ت فأكثرسنوا ٥     سنوات    ٥ – ٣من   سنوات      ٣أقل من   بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي                 رياض أطفال      :المرحلة التعليمية

        يثانو                  إعدادي            
 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات        رسمي             :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات   
              

    خاص عربي           لغـات               عــام            :تعليم أزهري 
            خاص لغات       
  

  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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٢١٠  

  
  
  

ا  العبارة
ً
ا  دائم

ً
ا  غالب

ً
ا  أحيان

ً
  نادر

  :بيئة العمل  )أ ( 
  أشعر باالرتياح من أسلوب التعامل بين الجميع داخل المؤسسة   ١
داخـــــل المؤسســـــة مـــــع العـــــاملين  ي معظـــــم وقتـــــيُأفضـــــل أن أقضـــــ  ٢

  والمعلمين والمتعلمين 
   أشعر أن العمل بالمؤسسة ُيلبي العديد من رغباتي واحتياجاتي  ٣
  يأشعر باالرتياح داخل المؤسسة من طريقة تعامل اإلدارة مع  ٤
  أشعر بالتقدير واالحترام من المعلمين والعاملين  بالمؤسسة  ٥
  :إدارة المؤسسة  )ب(

  بكثير من االحترام والتقدير معيتتعامل إدارة المؤسسة   ٦
  باإلدارة عالقات طيبة داخل وخارج المؤسسة تربطني  ٧
  فى اتخاذ القرارات على مشاركتيتحرص اإلدارة   ٨
  وشفافية ،ومساواة ،تتعامل مع العاملين بالمؤسسة بعدالة  ٩
  عندما تُقدم لى نقداً  تحرص على عدم إهانتي أو توبيخي،  ١٠
  داخل وخارج المؤسسة تهتم بحل المشاكل التى تواجهني  ١١
  تتعامل بديمقراطية مع المعلمين والعاملين والمتعلمين بالمؤسسة   ١٢
تحرص على التواصل الفاعل مع المعلمين والعاملين والمتعلمين   ١٣

  بالمؤسسة 
  :  اللوائح والقوانين  )ج(

  الروح المعنوية للعاملين فيُتطبق اللوائح والقوانين بشكل ال يؤثر   ١٤
  ُتطبق اللوائح والقوانين بمرونة على جميع العاملين  ١٥
  ُتطبق اللوائح والقوانين بمساواة وعدالة بين العاملين بالمؤسسة  ١٦

  :مجموعة الزمالء  )د(
  أشعر أن المؤسسة تضم نخبة جيدة من العاملين   ١٧
  بالتقدير واالحترام المتبادل أشعر أن معظم زمالئى يتعاملون معي  ١٨
  يألنى أشعر بحرصهم على مصلحت ؛أتقبَّل النقد من زمالئى  ١٩
فــى المناســـبات االجتماعيـــة داخـــل  أحــرص علـــى مشـــاركة زمالئـــي  ٢٠

  سة وخارج المؤس
  وتقدم المؤسسة  ُرقيلتحقيق  أتعاون مع زمالئي؛  ٢١

  :التنمية المهنية  )هـ(
ـــــة   ٢٢ ـــــة دوري ـــــد دورات تدريبي ـــــى عق أشـــــعر أن المؤسســـــة تحـــــرص عل

  ين خصائيلإل
أحــــرص علــــى المشــــاركة فــــى الــــدورات التدريبيــــة داخــــل المؤسســــة   ٢٣

  حيث إنها تُقدم بأسلوب  مناسب ؛وخارجها
بالمؤسســة ُيســهم فــى أشــعر أن محتــوى الــدورات واللقــاءات الفكريــة   ٢٤

  العلمية والمهنية :تنمية قدراتي
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٢١١  

  
  

ا  العبارة
ً
ا  دائم

ً
ا  غالب

ً
ا  أحيان

ً
  نادر

ُتعقــد داخــل المؤسســة  مناســبة  ، التــيأشــعر أن الــدورات التدريبيــة  ٢٥
  ينخصائيللتنمية المهنية لإل

علـى االطـالع علـى كـل مـا هـو  ُتشـجعني أشعر أن إدارة المؤسسة  ٢٦
  ديد فى مجال تخصصيج

  :المتعلم  )و(
  يتسمون بصفات أخالقية حميدة  ،أشعر أن المتعلمين بالمؤسسة  ٢٧
المرتبطــة أحــرص علــى مشــاركة المتعلمــين فــى ممارســة األنشــطة   ٢٨

  منهم بمجال تخصصي؛ ألن ذلك يقربني
ج أعمــل علــى حــل المشــكالت التــى تواجــه المتعلمــين داخــل وخــار   ٢٩

  المؤسسة
داخــل  ن معــييتعامــل بهــا المتعلمــو  ، التــياشــعر باالرتيــاح للطريقــة  ٣٠

  وخارج المؤسسة
أعمـــل علـــى أن ُيحقـــق المتعلمـــون مســـتويات مناســـبة مـــن التفـــوق   ٣١

  يالدراس
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٢١٢  

  
  
  
  

  تعليمية   تقييم رضاء المتعلم عن المؤسسة والعملية ال  :  الهدف من االستبانة
طــــالب ( وُتطبــــق علــــى كــــل مــــنهم علــــى حــــدة ،عينــــة ممثلــــة مــــن المتعلمــــين  :  مستخدم االستبانة

  )عدادية والثانويةاإل :المرحلة
  

  :تعليمات التطبيق
ُتشير إلى رضائك وتقبُّلك  ، التيالممارساتكل منها صف تمجموعة من العبارات، تشتمل االستبانة على 
المعلم، وٕادارة المؤسسة، وطرق وأساليب التدريس، واألنشطة : تتضمن والتي ،ة بهاللمؤسسة والعملية التعليمي

الصفية والالصفية، ومجموعة الرفاق بالفصل والمؤسسة، والمناخ السائد بالفصل والمؤسسة، وساعات الدراسة 
 من ،عن اآلخرهم من بل يختلف كل ،جميعاً  المتعلمونال يتساوى و . وأوقات الراحة، والخدمات والرعاية الصحية

  .تقبُّل هذه الممارسات والرضاء عنهاحيث درجة 
   

 إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً 
 إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  : غالبًا  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

ت قليلةإذا انطبقت العبارة عليك فى حاال  :  نادراً    
  

تُعبر عن مدى انطباق  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
محتوى العبارة عليك، علمًا بأن استجابتك على هذا االستبانة سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية 

  .التعليمية فى المؤسسة
  

   شكرًا على تعاونكو 
  
  
  
  
  
  
  

  :ألساسيةالبيانات ا
  

استبانة رضاء المتعلم عن المؤسسة التعليمية   ) ٣٢(
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٢١٣  

    اإلدارة التعليمية    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المتعلم
        

        الصف الدراسي
  

    ابتدائي                 رياض أطفال       :المرحلة التعليمية
    ثانوي                إعدادي             

 :التبعيـة

    فاتو خاص بمصر     رسمي لغات           رسمي              :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات        
              

    خاص عربي          لغـات                عـام               :تعليم أزهري 
            خاص لغات        
  
  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نادرًاياًناأح غالًبا دائًما  العبارة  م
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٢١٤  

 نادرًاياًناأح غالًبا دائًما  العبارة  م
  : إدارة المؤسسة  )أ ( 
 ، يجعلنـــيبأســـلوب جيـــد ومناســـب المتعلمـــينتتعامـــل اإلدارة مـــع   ١

  أشعر باالرتياح
 علــــى حــــل المشــــكالت التــــي تــــواجهنيإدارة المؤسســــة  ســــاعدنيتُ   ٢

  داخل وخارج المؤسسة
تهـــتم إدارة المؤسســـة بممارســـة المتعلمـــين أنشـــطة متعـــددة داخـــل   ٣

  والمسابقات   ،االحتفاالت: مثل ،مؤسسةال
تحـــرص إدارة المؤسســـة علـــى أن يكـــون لهـــا عالقـــات طيبـــة مـــع   ٤

  المتعلمين 
ُتشجع إدارة المؤسسة جميع المتعلمين على التفوق فى المجـاالت   ٥

  المختلفة
تحــــرص إدارة المؤسســــة علــــى تحقيــــق العدالــــة فــــى التعامــــل مــــع   ٦

  المتعلمين 
وُتشـجع المتعلمـين علـى  ،تُقدم إدارة المؤسسـة المسـاعدات الماديـة  ٧

  يالتفوق الدراس
تحرص إدارة المؤسسة على معرفة آراء ومقترحات المتعلمين فـى   ٨

  شتى المجاالت داخل المؤسسة
تحرص إدارة المؤسسة على مشاركة المتعلمين فى اتخاذ القرارات   ٩

  داخل المؤسسة
  تهتم إدارة المؤسسة بسالمة المتعلمين داخل وخارج المؤسسة  ١٠

   :المعلم   )ب(
  على أن يكون مظهره مناسباً  يحرص معلمي  ١١
  فى أخالقه وعلمه ن أكون مثل معلميُيسعدنى أ  ١٢
  يشرحها  أن أفهم موضوعات الدرس التيب معلمييهتم   ١٣
  يأفهم دروس ليب مختلفة لكيرح داخل الفصل بأسايش  ١٤
  ومساواة ،يتعامل مع جميع المتعلمين فى الفصل بعدالة  ١٥
  يتواجهن ، التييحرص على حل جميع المشكالت  ١٦
يهــتم بســالمة المتعلمــين داخــل المؤسســة أثنــاء األنشــطة واأللعــاب   ١٧

  والرحالت 
  دريسيحرص على استخدام وسائل متعددة فى الت  ١٨

  :طرق وأساليب التدريس  )ج(
  تتنوع أساليب شرح المعلم داخل الفصل   ١٩
يتبعهــا المعلمــون بالمؤسســة علــى  ُتســاعدني أســاليب الشــرح التــي  ٢٠

  التعلُّم بدرجة أفضل 
أســــــاليب شــــــرح المعلــــــم علــــــى اكتســــــاب العديــــــد مــــــن  ُتســــــاعدني  ٢١

  المعلومات والمهارات 
  يتبعها المعلم فى الشرح على  الفهم والتفكير  مد الطريقة التيتعت  ٢٢
ــم علــى المشــاركة اإليجابيــة داخــل وخــارج  ُيشــجعني  ٢٣ أســلوب المعل

  الفصل
ُيساعدنى شرح المعلم داخل الفصل على االستغناء عـن الـدروس   ٢٤

  الخصوصية 
  تحصيل الدراسيلم على التفوق فى الُتساعدنى أساليب شرح المع  ٢٥

  :األنشطة الصفية والالصفية  )د(
  تتعدد األنشطة بالمؤسسة داخل وخارج الفصل  ٢٦
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٢١٥  

 نادرًاياًناأح غالًبا دائًما  العبارة  م
   األنشطة على فهم المواد الدراسية المختلفة ُتساعدني  ٢٧
    وأهدافي رغباتياألنشطة على تحقيق  ُتساعدني  ٢٨
  لى التعلُّم األنشطة داخل وخارج الفصل ع ُتساعدني  ٢٩

  :مجموعة الرفاق داخل الفصل والمدرسة  )هـ(
  داخل الفصل والمؤسسة أشعر باالرتياح بين زمالئي  ٣٠
  يأحرص على أن يكون معظم المتعلمين أصدقائ  ٣١
  أشياء كثيرة ومفيدة من زمالئي أتعلُّم  ٣٢
  نهم فى أفراحهم وأحزا أحرص على مشاركة زمالئي  ٣٣
  لى داخل الفصل والمؤسسة أشعر بمحبة معظم زمالئي   ٣٤
  فى األنشطة المختلفة أشعر بالسعادة عندما أشارك زمالئي  ٣٥

  :المناخ السائد داخل الصف والمؤسسة  )و(
  أتعلُّم العديد من القيم الحسنة والحميدة داخل الفصل والمؤسسة  ٣٦
  أو المؤسسة ،التى تتعلق بالفصل ،فى المشكالت يُأناقش زمالئ  ٣٧
فــــى المشــــكالت  ينخصــــائيُأنـــاقش إدارة المؤسســــة والمعلمــــين واإل  ٣٨

  داخل وخارج المؤسسة التى تواجهني
وبأسلوب   ،أشعر أن الجميع داخل المؤسسة يتعامل بديموقراطية  ٣٩

  والمناقشة ،الحوار
  :الراحةساعات الدراسة وأوقات   )ز(

  وغير مملّ  ،أشعر أن عدد الحصص فى اليوم الدراسى مناسب  ٤٠
واســـتعادة  ،للراحـــة أشـــعر أن وقـــت الفســـحة بـــين الحصـــص كـــافًّ   ٤١

  يالنشاط أثناء اليوم الدراس
لفهـم واسـتيعاب موضـوعات الـدرس  أشعر أن وقت الحصة يكفي  ٤٢

  دون ملل
  :ة الخدمات والرعاية الصحي  )ح(

  وجد بالمؤسسة أدوات وتجهيزات مناسبة لإلسعافات األولية  ت  ٤٣
يتعامــل القــائمون علــى الرعايــة الصــحية بالمؤسســة مــع المتعلمــين   ٤٤

  بطريقة جيدة 
عنــدما يشـــعرون   ،يتوجــه المتعلمـــون إلــى حجـــرة الرعايــة الصـــحية  ٤٥

  بآالم أو أعراض مرضية 
  على الفور لطلباتى الخاصة بالحالة الصحية تستجيب المؤسسة  ٤٦
  توجد متابعة دورية لصحة المتعلمين بالمؤسسة  ٤٧

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بانة رضاء أولياء أمور المتعلميناست) ٣٣( 
  عن المؤسسة التعليمية  
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٢١٦  

  
  
  
  

  .تقييم رضاء أولياء األمور عن المؤسسة والعملية التعليمية  :  الهدف من االستبانة
  .على حدةعينة ممثلة من أولياء األمور وتطبق على كل منهم   :  مستخدم االستبانة

  
  :تعليمات التطبيق

  
ُتشير إلى رضائك وتقبُّلك  الممارسات التيكل منها  صفتمجموعة من العبارات، تشتمل االستبانة على 
 ، التيالمتعلمين، وطريقة تعامل أعضاء المؤسسة مع المشكالت: تتضمن يوالت ،للمؤسسة والعملية التعليمية

طرق وأساليب ، وحات والشكاوى، والمشاركة فى اتخاذ القراراتيتعرض لها المتعلمون، واالستجابة للمقتر 
بل يختلف ، جميعاً  أولياء األمورال يتساوى و . التدريس، وأساليب التقويم، والخدمات واألنشطة، والرعاية الصحية

وأمام كل من هذه العبارات أربعة . تقبُّل هذه الممارسات والرضاء عنهامن حيث درجة  ،عن اآلخرمنهم كل 
  :تقديرات وهي 

  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى جميع األحوال  :  دائماً 

 إذا انطبقت العبارة عليك فى أغلب األحوال  : غالبًا  
 إذا انطبقت العبارة عليك فى بعض األحوال  :  أحياناً  

 إذا انطبقت العبارة عليك فى حاالت قليلة  :  نادراً  
  

ر عن مدى انطباق تُعبِّ  ، التيفي الخانة)  √( ووضع عالمة برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، 
االستبانة سوف يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية  عليك، علمًا بأن استجابتك على هذهمحتوى العبارة 

  .التعليمية فى المؤسسة
  

    
  ، وشكرًا على تعاونك
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٢١٧  

  :البيانات األساسية
  

    ليميةاإلدارة التع    المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        مرولي األاسم 
        
  
  

    دبلوم تربوي            بكالوريوس               تأهيل تربوي      يأعلى مؤهل دراس
    أخـــرى            دكتــوراه          ماجستــير       
              

        ابتدائي              رياض أطفال      :المرحلة التعليمية
        يثانو               إعدادي            

 :التبعيـة

   فاتو خاص بمصر       رسمي لغات         رسمي             :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات       
              

    خاص عربي          لغـــات         عــــام     :تعليم أزهري 
            خاص لغات       
  
  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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٢١٨  

  
 نادًراأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  :المتعلمون   )أ ( 
  للمتعلمين  بالمؤسسة مستوى الدراسيأشعر باالرتياح لل  ١
ُيحقـــق  ، لكـــيالتـــى يبـــذلها المعلمـــون بالمؤسســـة ،ُأقـــدر الجهـــود  ٢

  يسن التفوق الدراالمتعلمو 
أشــــعر أن مســــتوى التحصــــيل الدراســــى للمتعلمــــين  يعــــود إلــــى   ٣

  المجهودات التى تُبذل داخل المؤسسة
جميــــــع ســــــنواتهم الدراســــــية بهــــــذه  ُأفضــــــل أن يســــــتكمل أبنــــــائي  ٤

  المؤسسة
طريقة تعامل أعضاء المؤسسة مع المشكالت التى يتعرض لها   )ب(

  :ن المتعلمو
بالمؤسسة على المشاركة فى حل المشكالت  يحرص المعلمون  ٥

  التى تواجه المتعلمين 
 ؛ن جيـــداً إلـــى المتعلمـــيتحـــرص إدارة المؤسســـة علـــى االســـتماع   ٦

  لحل مشاكلهم
ـــــى مســـــاعدة خصـــــائييحـــــرص العـــــاملون واإل  ٧ ون بالمؤسســـــة عل

  التغلب على الصعوبات التى تواجههم  في المتعلمين
ملين بالمؤسســــة علــــى فــــتح قنــــوات حــــوار يحــــرص جميــــع العــــا  ٨

  ومناقشة مع المتعلمين 
  يحظى المتعلمون باهتمام جميع العاملين داخل المؤسسة  ٩
  يحرص المعلمون على مصلحة المتعلمين داخل المؤسسة   ١٠

  :االستجابة للمقترحات والشكاوى  )ج(
عنــدما  ،رة المؤسســةإلــى إدا ،دون تــردد ،يتوجــه أوليــاء األمــور  ١١

  يكون لديهم اقتراح أو شكوى 
  العاملون بالمؤسسة بكل تقدير واحترام ُيقابلني  ١٢
  عندما أتحدث إليهم ،العاملون بالمؤسسة باهتمام يستمع إلى  ١٣
 المؤسســـة علـــى االســـتماع ألفكـــاري ومقترحـــاتييحـــرص مـــدير   ١٤

  وُيحاول االستجابة لها
  يعلى إزالة أسباب شكوا ن بالمؤسسةالعاملو  يحرص  ١٥

  :المشاركة فى اتخاذ القرارات   )د(
  ُأشارك إدارة المؤسسة فى اتخاذ القرارات المهمة بها   ١٦
ــــيأرى   ١٧ ــــى اتخــــاذ  ؛أحــــد أعضــــاء المؤسســــة أن ــــث أشــــارك ف حي

  القرارات بها
ليـــة فـــى اتخـــاذ أشـــعر باالرتيـــاح لمشـــاركة مجلـــس األمنـــاء بفاع  ١٨

  القرارات بالمؤسسة
  :طرائق وأساليب التدريس   )هـ(

  الفصوليحرص المعلمون على تنويع أساليب تدريسهم داخل   ١٩
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٢١٩  

 نادًراأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
  يستمتع المتعلمون بأساليب تدريس معلميهم داخل المؤسسة  ٢٠
بفضـــل األســـاليب  اً مناســـب ون مســـتوى تحصـــيلياً ُيحقـــق المتعلمـــ  ٢١

  عها معلموهم التى يتب
واسـتعدادات  ،تُناسـب قـدرات ،يستخدم المعلمـون طرقـًا وأسـاليب  ٢٢

  المتعلمين 
  :أساليب التقويم  )و(

التـى يسـتخدمها المعلمـون  ،تُناسب أسـاليب التقـويم واالختبـارات  ٢٣
  قدرات واستعدادات المتعلمين

دمة بالمؤسســة مبــدأ ُترســخ أســاليب التقــويم واالختبــارات المســتخ  ٢٤
  والمساواة بين المتعلمين ،العدالة

  والموضوعية ،تعتمد أساليب المعلمين فى التقويم على الشفافية  ٢٥
 ومشاعر المتعلمين  ،ومهارات ،تشمل أساليب التقويم معلومات  ٢٦
 ،الشــــــفهية :تتنــــــوع األســــــاليب المســــــتخدمة فــــــى التقــــــويم بــــــين  ٢٧

  لعملية وا ،والتحريرية
  :الخدمات واألنشطة  )ز(

  تُقدمها المؤسسة للمتعلمين ، التيتتنوع األنشطة والخدمات  ٢٨
رغبــــات  ،ُتقــــدمها المؤسســــة ، التــــيُتلبــــى األنشــــطة والخــــدمات  ٢٩

  واحتياجات المتعلمين  
 ،ومهـــارات ،ُتســـاعد األنشـــطة والخـــدمات علـــى تنميـــة معلومـــات  ٣٠

  مين ومشاعر المتعل
  ترتبط األنشطة بمحتوى المواد الدراسية المختلفة للمتعلمين  ٣١
  لمشاركتهم فى األنشطة ،يشعر المتعلمون بالسعادة واالرتياح  ٣٢
مضــيعة لــوقتهم  عــدُّ ال ت أشــعر أن ممارســة المتعلمــين لألنشــطة  ٣٣

  بل تساعدهم على التعلُّم 
  : الرعاية الصحية  )ح(

  توجد بالمؤسسة أدوات وتجهيزات مناسبة لإلسعافات األولية    ٣٤
عنــدما  ،يتوجــه المتعلمــون إلــى حجــرة الرعايــة الصــحية بالمؤسســة  ٣٥

  يشعرون بأي أعراض مرضية
يتعامــل القــائمون علــى الرعايــة الصــحية بالمؤسســة مــع المتعلمــين   ٣٦

  بطريقة جيدة
ور للطلبات الخاصـة بالحالـة الصـحية تستجيب المؤسسة على الف  ٣٧

  للمتعلمين
  توجد متابعة دورية لصحة المتعلمين بالمؤسسة  ٣٨
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٢٢٠  

  :بطاقات المالحظة ) ٤(
  

  
  
  

الــتعلُّم النشــط داخــل الفصــل  اســتراتيجياتتقيــيم مــدى ممارســة المعلــم والمــتعلم   :  الهدف من البطاقة
  الدراسي

، ويـتم اختيـار عينـة الدراسية سة، الموجهون، المشرفون على الموادقيادة المؤس  :  مستخدم البطاقة
  يممثلة من المتعلمين بشكل عشوائ

  
  :تعليمات التطبيق

وتقبُّلك  ،ُتشير إلى رضائك ، التيالممارساتكل منها  صفتمجموعة من العبارات، تشتمل البطاقة على 
عن منهم بل يختلف كل ، جميعاً  المعلمونال يتساوى و  .لممارسة كل من المعلم والمتعلم ألساليب التعلُّم النشط

  :وهي ،وأمام كل من هذه العبارات أربعة تقديرات. ممارسته لهذه االساليب من حيث درجة ،اآلخر
   

أو المتعلم فى جميع األحوال ،إذا انطبقت العبارة على ممارسة المعلم  :  دائماً   
أو المتعلم فى أغلب األحوال ،معلمإذا انطبقت العبارة على ممارسة ال  : غالباً    
أو المتعلم فى بعض األحوال ،إذا انطبقت العبارة على ممارسة المعلم  :  أحياناً    

أو المتعلم فى حاالت قليلة ،إذا انطبقت العبارة على ممارسة المعلم  :  نادراً    
  

تُعبر عن مدى انطباق  ، التيفي الخانة)  √( برجاء التكرم بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع عالمة 
محتوى العبارة علي أداء المعلم أو المتعلم داخل الصف الدراسي، علمًا بأن استجابتك على هذه البطاقة سوف 

  .يستفاد منها فى تحسين وتطوير العملية التعليمية فى المؤسسة
    

  ؛ وشكرًا على تعاونك
  
  
  
  
  
  
  
  

بطاقة المالحظة الصفية الستراتيجيات ) ٣٤(
  التعلم النشط  
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٢٢١  

  :البيانات األساسية
  

    التعليميةاإلدارة     المديرية التعليمية
        

        اسـم المؤسسة
        

        اسم المستجيب
        

        الصف الدراسي/ التخصص
  
  

    دبلوم تربوي        بكالوريوس                   تأهيل تربوي  أعلى مؤهل دراسى
              
    أخـــرى         دكتــوراه      ماجستــير   
              

  مدة الخبرة بالعمل
    سنوات فأكثر ٥  سنوات   ٥–٣من   سنوات   ٣أقل من         الوظيفـة فى هذه

              
عدد سنوات العمل 
    سنوات فأكثر ٥    سنوات  ٥ –٣من   سنوات   ٣أقل من         بالمؤسسة الحالية

              
        ابتدائي            رياض أطفال   :التعليميةالمرحلة 

        يثانو             إعدادي         
 :التبعيـة

    فاتو بمصر خاص     رسمي لغات       رسمي         :تعليـم عـام 
              
            خاص لغات    
              

    خاص عربي        لغات             عــام       :تعليم أزهري 
            خاص لغات    
  
  /       /         :تاريخ استيفاء التقرير   
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٢٢٢  

  
  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م

  :أداءات المعلم 
 ُيقسِّم الفصل إلى مجموعات صغيرة ١

 يعتمد على المناقشات أكثر من اعتماده على الشرح المباشر  ٢

 صعوبته مهما كانت ،ُيناقش المتعلمين  في العمل ٣

 وليس ناقًال لها  ،وينظم العملية التعليمية ،ييسر ٤

 ُيقسِّم العمل إلى مجموعة من المهام  ٥

 بحيث يعتمد في أغلبه على المتعلمين  ،ُيصمم العمل ٦

  للوصول إلى حل للمهام ؛يستخدم المناقشة والحوار ٧
 المختلفة  

 ويطلب من المتعلمين التفكير حولها ،ة للدرسيطرح الفكرة األساسي ٨

 وعدم التقيد بفكرة محددة  ،يطلب من المتعلمين إبداء الرأي ٩

 يقوم بمسرحة بعض دروس  المنهج  ١٠

 يستخدم استراتيجية العصف الذهني مع المتعلمين أثناء الشرح  ١١

 تعلمين أثناء الشرح يستخدم استراتيجية لعب األدوار مع الم ١٢

وتحقيــــق أهــــداف  ،لتنميــــة التفكيــــر ؛يســــتخدم أنشــــطة صــــفية متنوعــــة ١٣
 الدرس 

 تحريرية، وشفهية، وعملية :يستخدم أساليب تقويم مختلفة ١٤

 لتأكيد بعض الموضوعات الدراسية ؛ُينظم زيارات علمية مختلفة ١٥

 والتفكير اإلبداعي  ،مشاركةلتشجيع ال ؛ُينظم مسابقات صفية ١٦

 وال يقتصر على البعض منهم  فقط  ،يركز على جميع المتعلمين ١٧

 ثناء العمل إلى االعتماد على أنفسهم أ يوجه المتعلمين ١٨

 يوجه المتعلمين إلى إعداد موضوع الحصه الدراسية  ١٩

 يستخدم التقويم البنائي أثناء العمل  ٢٠

 :أداءات المتعلم  

 اسًما ورئيًسا لها ويختارونيشترك المتعلمون في مجموعات صغيرة  ١

ـــــاً  ٢ ـــــار كـــــل مجموعـــــة  طالب ـــــي توصـــــلت إتخت ـــــة الت ليهـــــا ، يذكراإلجاب
 المجموعة  

م كل متعلم بطرح أفكار مختلفة عن الموضوع ٣  الذي أثاره المعلم ،ُيقوِّ

 عة إلى فكرة واحدة من خالل المناقشة تتوصل كل مجمو  ٤

 ليقوم كل فرد منها بلعب دور معين  ؛تُقسِّم المجموعة العمل ٥

مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى فكـــرة  ؛ُتلخـــص المجموعـــة األفكـــار المختلفـــة ٦
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٢٢٣  

  نادرًاأحياًنا غالًبا دائًما  العبارة  م
 صحيحة بمعاونة المعلم 

 التي يثيرها المعلم ،ُيشارك المتعلم  بنشاط في المهام ٧

 عتمد المتعلم على ذاته أثناء العمل ي ٨

 ُيشارك المتعلم في تحديد أهداف الدرس  ٩

 ُيشارك المتعلم بفاعلية أثناء العمل  ١٠

 يتناقش أفراد كل مجموعة للتوصل إلى حل للمهمة المطروحة ١١

  وعدم تشابهها ،يحرص المتعلمون على تجدد األفكار المطروحة للحل ١٢

   ن في حل المهام المعروضةيُيشارك جميع المتعلم ١٣
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٢٢٤  

  )١(ملحق 
  أسماء خبراء التربية المشاركين

  فى إعداد دليل االعتماد للتعليم قبل الجامعى
  أدوات التقييم الذاتى: الثانى  الجزء

  
  :اللجنة الرئيسية : أوالً 

  )رئيساً (يئة والمشرف العام رئيس مجلس ادارة اله  مجدى عبد الوهاب قاسم/ د.أ
  للتعليم قبل الجامعى  الهيئةنائب رئيس   صفاء محمود عبدالعزيز/ د.أ
  نائب رئيس الهيئة للتعليم األزهرى  حمدى أحمد نصار/ د.أ

 :فريق االصدار األول

  جامعة االزهر  -كلية التربية  صالح الدين محمود عالم/ د.أ
  جامعة األزهر -كلية التربية  محمد هشام صقر/ د.أ
  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   هشـام حبيـب الحسيني/ د
  جامعة األزهر  -كلية التربية  سعيد خيرى زكى/ د
  جامعة األزهر  -كلية التربية  محمد سعودى/ د
  المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوي  محمد عبد الجواد محمود/ د
  جامعة األزهر  -كلية التربية  يادوليد عاطف الص/ د

  :فريق االصدارالثانى
  جامعة االزهر  -كلية التربية  صالح الدين محمود عالم/ د.أ
  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  هشـام حبيـب الحسيني/ د.م.أ
  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   مايسة فاضل ابو مسلم/ د
  جامعة األزهر  -كلية التربية  م جمعةعصا/ د
  جامعة األزهر  -كلية التربية  وليد عاطف الصياد/ د
  المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية  محمد غازى الدسوقى/ د

  :الثالثفريق االصدار 
  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  هشـام حبيـب الحسيني/ د.م.أ
  جامعة الزقازيق –كلية التربية النوعية   شريفصالح الدين / د.م.أ
  جامعة األزهر  -كلية التربية  عصام جمعة/ د
  جامعة األزهر  -كلية التربية  وليد عاطف الصياد/ د
  المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية  محمد غازى الدسوقى/ د
  جامعة األزهر  -كلية التربية  عبد الحميد فتحى الحولة/ د
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٢٢٥  

  المشاركون فى ورش العمل: انياث
  :خبراء من الميدان 

  االمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية  أيمن عبدالمحسن محجوب. د
  بنى سويف –إدارة اهناسيا  -موجه رياضيات   بكرى عبدالرحمن إبراهيم. أ
  مستشار علم النفس بوزارة التربية والتعليم سابقاً   جانيت إبراهيم مسيحة . أ
  المكتب الفنى لوكيل الوزارة   ل السيد أبو حسين جما. أ
  بنى سويف –بنين . ث –مدير مدرسة اهناسيا   رجب عبد البصير على. أ
  االمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية  رشيدة السيد أحمد الطاهر. د
بنـــى  –مـــدرس أول علـــوم باهناســـيا اإلعداديـــة المشـــتركة   سحر عبد الاله عبد اللطيف. أ

  يف سو 
  وكيل وزارة التربية والتعليم الفيوم سابقاً   سمير إبراهيم أحمد منير . أ
  مدير مديرية التربية والتعليم بنى سويف سابقاً   سمير مصطفى سليمان. أ
  مديرة مدرسة زهراء مدينة نصر التجريبية  سناء محمود خليل. أ
  الشرقية محافظة –التعليمية  دإدارة أبو حما  سهام إبراهيم عطية شلبى. أ
  محافظة اإلسكندرية –مدير إدارة المنتزة سابقا   سهير عبدالعال محمد . أ
  مدينة نصر –مدير مدرسة عباس العقاد التجريبية   سهير محمد الليثى. أ
  رئيس قسم المناهج والتطوير بمدارس رجاك  سهير منصور . أ
  تمديرة مدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنا  سوسن المغاورى بدر. أ
  مدير عام بمديرية التربية والتعليم باإلسكندرية   صالح المغازى المغازى. د
  بنات. مدرسة الحوامدية ث –مدرس أول ثانوى   عادل محمود محمود خيرى. أ
  مدير عام التعليم سابقا  عبد الوهاب يونس. أ
  مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية  على هانى حسن. أ
  محافظة الشرقية –التعليمية  دإدارة أبو حما  لهادى عيسى محمد ا. أ
  المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية  فاتن محمد عزازى. د
  محافظة اإلسكندرية -مدرسة على جاد التجريبية   فاطمة محمد محمد عبداهللا. أ
  محافظة الشرقية –التعليمية  دإدارة أبو حما  محمد غمرى محمد حسانين. أ
  استشارى تسويق اجتماعى  حسن محمد معتز. أ
  لغات –مدير مدرسة النزهة   نبيلة بدر البيلى. أ
  محافظة اإلسكندرية  -مدرسة هدى شعراوى التجريبية   نجالء يوسف محمد. ا
  :  المراجعة والتدقيق اللغوي: سادسا

معهــــد الدراســــات  - اســــتاذ المنــــاهج وطــــرق التــــدريس   احمد عيسى           . د.أ
  جامعة القاهرة  –وية الترب

  


