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 الدورة الخامسة عشر 2019-2018
استمارة مشاركة بفئة المؤسسة التعليمية المتميزة


1-1 أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي



اسم المدرسة/ الروضة : ......................................................................
الفئة الفرعية :                   مدرسة بنين                          مدرسة بنات                        رياض أطفال






                                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                         مدير المدرسة/ الروضة
                           الاسم :.............................. 
التوقيع : ...........................  

                                                                                          التاريخ: ....... / ....... / 2019
                             
معلومات أساسية 

التقييم الأخير في إطار معايير التقييم والرقابة المدرسي
مقبول

جيد

لم يتم التقييم بعد

عدد المشاركات السابقة تحت فئة المدرسة المتميزة أو أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز

الحلقة/ المرحلة التعليمية 

عدد الطلبة 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

عدد أعضاء الهيئة الإدارية

أرقام الاتصال 
هاتف

فاكس

العنوان البريدي 


البريد الإلكتروني 




م
أسماء أعضاء فريق  التميز
الوظيفة
دور كل عضو والمعيار ( المعايير) التي شارك فيها
الهاتف المتحرك
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مستخلص الاستمارة (فيما لا يزيد عن 500 كلمة)
















1.
يتم تسليم  نسخة مطبوعة ومعتمدة واحدة وعدد (4) نسخ الكترونيَّة نهائيَّة على أقراص مدمجة ( (CD تحتوي على استمارة المشاركة  متضمنة الأدلة  إلى إدارة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي  في موعد غايته  15/ 1 / 2019. 


2.
يتم تعبئة الاستمارات بصيغ وعبارات واضحة يسهل فهمها من جانب لجان التقييم.


3.
يفضل استخدام المؤشرات الإحصائيَّة والنَّتائج الرقميَّة كلما تسنى ذلك عند الإجابة عن المعايير التي تتطلب ذلك.


4.
ضرورة إعطاء المزيد من العناية لعمليَّة التَّوثيق بما في ذلك ترقيم الوثائق المرفقة كأدلة وتحديد تاريخها والجهة المسؤولة عن إصدارها ورقم الإصدار وما شابه ذلك.


5.
إرفاق أهم الأدلَّة مع الاستمارة في ملف واحد ، مع تحديد رقم الصَّفحة بحيث يتم وضع وترتيب الأدلَّة والمستندات بعد كل معيار رئيس مباشرة في مختلف الفئات 


6.
أن لا يزيد عدد الأدلة المعروضة في الصفحة الواحدة عن 4 أدلة كحد أقصى ، أو استخدام أسلوب الارتباطات التشعبية (Hyperlinks) لعرض الادلة 


7.
الحد الأقصى لعدد صفحات استمارة فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي هو 90 صفحة  بما تتضمنه من  أدلة مرفقة


8.
ضرورة الالتزام باستخدام خط (Arial) عند تعبئة الاستمارة على أن يكون حجم الخط ما بين 14 (للعناوين) و12 (للمتن) 


9.
مراعاة عدم تعبئة الخانة المخصصة للدرجة المستحقة حيث انها مخصصة للجنة التقييم فقط


10.
يمكن تعبئة الاستمارة على ملف بصيغة  Word أو بصيغة Power Point
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استمارة فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
الدورة الخامسة عشر  2018 - 2019


درجة التقييم العامة  (1000 درجة )

1-المعيار الأول   
القيادة وإدارة الموارد (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-1 قدرات ترجمة رؤية وأهداف وزارة التربية والتعليم في عملية إعداد الخطة التشغيلية للمدرسة وحسن تطبيقها ، وضمان مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات المتضمنة في الخطة لاستراتيجية  الوزارة ومبادرات وتوجهات الدولة فيما يخص القطاع التعليمي (20 درجة). 




























1-المعيار الأول   
القيادة وإدارة الموارد (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-1 قدرات الاتصال وبناء العلاقات الداخلية والخارجية لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة (10 درجات).



































1-المعيار الأول   
القيادة وإدارة الموارد (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-1 قدرات القيام بتقويم ذاتي موضوعي وبناء خطط تحسينية لتطوير الأداء بناء على نتائجه (20 درجة).





































1-المعيار الأول   
القيادة وإدارة الموارد (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-1 قدرات إدارة رأس المال البشري من حيث التدريب والتمكين  والتحفيز وتقييم الاداء وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وسعيدة (20 درجة).


































1-المعيار الأول   
القيادة وإدارة الموارد (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-1 قدرات إدارة  الممتلكات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها (المباني، الأجهزة، الموارد ، المصادر) (15 درجة).



































1-المعيار الأول   
القيادة وإدارة الموارد (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
6-1 قدرات إدارة الموارد المالية ( الضبط المالي الداخلي وإعداد التقارير المالية وتطبيق برامج لترشيد النفقات) (15 درجة).


































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الأول








ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار الأوَّل: القيادة وإدارة الموارد 



2018-2019




	




2-المعيار الثاني   
الابتكار المدرسي (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-2 قدرات تطوير وتطبيق نظام إدارة الابتكار وتحديث استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية وأهداف الوزارة واستراتيجية الابتكار الوطنية (15 درجة).



































2-المعيار الثاني   
الابتكار المدرسي (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-2 توفير بيئة العمل والأدوات التي تحفز و تشجع الطلبة والإداريين والمعلمين على المشاركة في أنشطة الابتكار وتنمية مهاراتهم الابتكارية ورعاية الموهوبين (10 درجات).


































2-المعيار الثاني   
الابتكار المدرسي (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-2 قدرات تطوير حلول ابتكارية للمشكلات التي تواجه المدرسة في جميع عملياتها الرئيسة والمساندة (15 درجة).




































2-المعيار الثاني   
الابتكار المدرسي (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-2 بناء شبكة شراكات فاعلة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لدعم عملية الابتكار بما يضمن التكامل واستفادة جميع الأطراف من الإمكانيات والموارد المتاحة (10 درجات).


































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الثاني






ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة متميزة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار الثاني : الابتكار المدرسي








2018-2019




	



3-المعيار الثالث   
تطوير ورعاية الطلبة (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-3 قدرات إدارة سلوكيات وعلاقات الطلبة وتعزيز مواظبتهم والتزامهم باللائحة السلوكية (10 درجات).



































3-المعيار الثالث   
تطوير ورعاية الطلبة (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-3 قدرات تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة فيما يتعلق بالتطوع والوعي البيئي وأخلاقيات العمل (10 درجات).






































3-المعيار الثالث   
تطوير ورعاية الطلبة (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-3 قدرات المحافظة على صحة وسلامة الطلبة بما في ذلك حماية الطفل من جميع أشكال الاساءة (10 درجات).





































3-المعيار الثالث   
تطوير ورعاية الطلبة (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-3  قدرات رعاية الطلبة لاسيما أصحاب الهمم والمتفوقين والموهوبين والمبتكرين ووضع المعايير اللازمة لتحديدهم (10 درجات).



































3-المعيار الثالث   
تطوير ورعاية الطلبة (50 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-3  قدرات تقديم الإرشاد والدعم لجميع فئات الطلبة (10 درجات).

































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الثالث








ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار الثالث: تطوير ورعاية الطلبة








2018-2019




	


4-المعيار الرابع   
العمليات التعليمية (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-4 تصميم ومواءمة المنهاج التعليمي بما يضمن الإلتزام بمعايير المنهج الدراسي ويتلاءم مع فئات  الطلبة و ثقافة الدولة (25 درجة).






























4-المعيار الرابع   
العمليات التعليمية (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة
المستحقة
2-4   تصميم وتطوير الخدمات التعليمية للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي (25 درجة).


































4-المعيار الرابع   
العمليات التعليمية (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-4   إدارة وتحسين العلاقات مع الطلبة وأولياء الامور (25 درجة).


































4-المعيار الرابع   
العمليات التعليمية (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-4    استخدام البيانات ونتائج الطلبة للاستفادة منها في تحسين العمليات التعليمية واستراتيجيات التدريس بطرق جديدة ومبتكرة (25 درجة).

































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الرابع



ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار الرابع : العمليات التعليمية




2018-2019





	







5-المعيار الخامس   
نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي (250 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1- 5 معدل نتائج التحصيل الدراسي للطلبة قياسا بالاختبارات الوطنية والعالمية واتجاهاتها إن وجدت (لا ينطبق على رياض الاطفال) (50 درجة).




































5-المعيار الخامس   
نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي (250 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-5  نسبة التقدم الدراسي للمتأخرين دراسيا وأصحاب الهمم (40 درجة).



































5-المعيار الخامس   
نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي (250 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-5 نسبة الطلبة المتفوقين من إجمالي عدد طلبة المدرسة (40 درجة).

































5-المعيار الخامس   
نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي (250 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-5   نسبة الطلبة الذين اكتسبوا مهارات التعلم الحديثة مثل المشاركة والتفاعل والعمل الجماعي والتفكير الناقد من إجمالي عدد طلبة المدرسة (40 درجة).




































5-المعيار الخامس   
نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي (250 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-5  نتائج تطوير العمليات التعليمية ونسبة العمليات التي تم تحسينها (50 درجة).


































5-المعيار الخامس   
نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي (250 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
6-5 نسبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق الاختبارات الوطنية (لا ينطبق على رياضالاطفال) (30 درجة).































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الخامس







ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار الخامس: نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي




2018-2019





	





6-المعيار السادس   
نتائج الابتكار (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-6  نتائج التطبيقات الابتكارية في مجال تطوير العمليات والبرامج والخدمات التعليمية بالمدرسة (25 درجة).























6-المعيار السادس   
نتائج الابتكار (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-6 عدد الخدمات الجديدة والمطورة الناتجة عن التطبيقات الابتكارية (20 درجة).

































6-المعيار السادس   
نتائج الابتكار (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-6  عدد وحجم المشروعات الابتكارية المنفذة بالتعاون مع الشركاء (15 درجة).

































6-المعيار السادس   
نتائج الابتكار (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-6 نسبة الميزانية الفعلية التي تم تخصيصها للابتكار من إجمالي ميزانية المدرسة (10 درجات).





































6-المعيار السادس   
نتائج الابتكار (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-6   عدد ونسبة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة الذين تم تدريبهم على الابتكار  (15 درجة).

































6-المعيار السادس   
نتائج الابتكار (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
6-6 نسبة الطلبة الموهوبين والمبتكرين من إجمالي عدد طلبة المدرسة (15 درجة).































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار السادس







ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار السادس: نتائج الابتكار




2018-2019





	






7-المعيار السابع   
نتائج تطوير ورعاية الطلبة (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-7   نسبة التحسن في تقليل السلوكيات السلبية للطلبة (20 درجة).























7-المعيار السابع   
نتائج تطوير ورعاية الطلبة (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-7  نسبة مشاركة الطلبة في فرق العمل والأنشطة التطوعية داخل وخارج المدرسة (20 درجة).

































7-المعيار السابع   
نتائج تطوير ورعاية الطلبة (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-7   نسبة الطلبة الذين تم تأهيلهم بنجاح من إجمالي عدد الطلبة المعد بشأنهم تقارير من مركز الدعم (20 درجة).

































7-المعيار السابع   
نتائج تطوير ورعاية الطلبة (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-7   معدل مواظبة الطلبة على الحضور للمدرسة والتزامهم بالمشاركة في الأنشطة اللاصفية (20 درجة).





































7-المعيار السابع   
نتائج تطوير ورعاية الطلبة (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-7    نسبة الحوادث للطلبة داخل المدرسة أو خلال الانتقال بالحافلات المدرسية (20 درجة).



































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار السابع







ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار السابع: نتائج تطوير ورعاية الطلبة



2018-2019




	





8-المعيار الثامن   
نتائج الإداريين والمعلمين (150 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-8    نتائج قياس السعادة الوظيفية للإداريين والمعلمين (50 درجة).























8-المعيار الثامن   
نتائج الإداريين والمعلمين (150 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-8  معدل نتائج التقييم الوظيفي للإداريين والمعلمين (30 درجة).

































8-المعيار الثامن   
نتائج الإداريين والمعلمين (150 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-8   متوسط عدد الساعات التدريبية للإداريين والمعلمين ونسبة مشاركتهم في برامج وأنشطة التطوير المهني (25 درجة).

































8-المعيار الثامن   
نتائج الإداريين والمعلمين (150 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
4-8    نسبة مشاركة الإداريين والمعلمين في أنشطة التطوير المدرسي (25 درجة).





































8-المعيار الثامن   
نتائج الإداريين والمعلمين (150 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
5-8    متوسط عدد الساعات التطوعية للإداريين والمعلمين (20 درجة).

































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار الثامن






ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار الثامن: نتائج الإداريين والمعلمين




2018-2019





	




9-المعيار التاسع   
نتائج العلاقات المجتمعية والشراكات (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
1-9 نتائج توظيف العلاقات المجتمعية والشراكات في نجاح تطبيق مبادرات ومشروعات وبرامج الخطة التشغيلية للمدرسة وانعكاساتها (40 درجة).























9-المعيار الثامن   
نتائج العلاقات المجتمعية والشراكات (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
2-9   نتائج مقياس رأي الشركاء  وأولياء الأمور ونتائج تقييمهم (35 درجة).

































9-المعيار الثامن   
نتائج العلاقات المجتمعية والشراكات (100 درجة)
وصف وتفريغ الاستجابات
قائمة المرفقات والأدلة
الدرجة المستحقة
3-9  نتائج مقياس رأي المجتمع المحلي عن إلتزام المدرسة بسؤولياتها المجتمعية (25 درجة).































إجمالي النقاط المكتسبة للمعيار التاسع






ملحق الأدلَّة والمستندات 
فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي
المعيار التاسع: نتائج العلاقات المجتمعية والشراكات




2018-2019





	





فئة أفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي


درجة التقييم العامة  (1000)

النتيجة النهائية
المعايــيـــر
درجة المعيار الكلية
النقاط المكتسبة
المعيــــــــار الأول
القيادة وإدارة الموارد
100

المعيار الثــــــانــي
الابتكار المدرسي
50

المعيار الثـــــالـــث
تطوير ورعاية الطلبة
50

المعيــــار الرابــــع
العمليات التعليمية
100

المعيـــار الخامـس
نتائج الطلبة والتحصيل الدراسي
250

المعيـــار السـادس
نتائج الابتكار
100

المعيـــار السـابـــع
نتائج تطوير ورعاية الطلبة
100

المعيـــار الثــــامن
نتائج الإداريين والمعلمين
150

المعيـــار التــــاسع
نتائج العلاقات المجتمعية والشراكات
100


الإجمالي النهائي للتقييم


الترتيب











