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 المتميزة المدرسة بفئة التعليمي التميز نموذج مفهوم على التعرف

  (RADAR)رادار منطق باستخدام النموذج تقييم عملية على التعرف

    

4 

 الممكنات معايير من معيار بكل الخاصة المنهجيات قائمة على التعرف

5 
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 النتائج بمعايير المتعلق النموذج تعبئة  مهارة المتدرب اكساب

 الجبال قمم لمدرسة تطبيقية حالة

 الممكنات بمعايير المتعلق النموذج تعبئة مهارة المتدرب اكساب

 



وال
 
 التميز نموذج ومبادىء مفهوم على التعرف : ا

جريت التي والتعديالت التعليمي
 
 خالل عليه ا

 الجائزة من عشرة الثانية الدورة



 بنيت والتي المتميزة المدرسة فئة في التعليمي التميز نموذج على التعديالت حصر يمكن

 : يلي كما الخيمة رأس مدارس على تطبيق كأول وربياأل التميز نموذج وفق معاييرها

   

 القيادة لمعايير النسبية األوزان زيادة تم حيث ؛للمعايير النسبية األوزان تعديل -1

 المعايير باقي من أقوى تأثير من لها لما الرئيسة والنتائج ونتائجها البشرية والموارد

 .والتعليم التربية وزارة الستراتيجية وفقا والتربوية التعليمية العملية على

 

 في ونشرها التميز ثقافة بناء معيار وهو القيادة معيار تحت فرعي معيار إضافة -2

 ضمن معايير عدة على تعديالت إجراء عن فضال ، المدرسة في العمل مجاالت جميع

 .الممكنات معايير
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 الموارد البشرية.  3

 10% 

 ةستراتيجي  اال.    2

 6% 

 الشراكة والموارد.  4

7% 

 ج الموارد البشريةنتائ  7. 

 12% 

 نتائج المتعاملين. 6

 15% 

 نتائج المجتمع. 8

 5% 

تائج %50( الوسائل/ الممكنات) اتالمنهجي    %50 الن 

 فافيةم والش  والتعل  االبتكار 



  

1  .
    
ة  
اد
قــيـــ

ال
10

% 
 

5 .  
ت
ليا
عم
ال

 
ت
دما

لخ
وا

    
  

14
% 

 

9
 . 

    
سة 

رئي
ج ال

تائ
الن

15
% 

 

 الموارد البشرية.  3

 9% 

 ةستراتيجي  اال.    2

 8% 

 الشراكة والموارد.  4

9% 

 ج الموارد البشريةنتائ  7. 

 9% 

 نتائج المتعاملين. 6

20% 

 نتائج المجتمع. 8

6% 

تائج %50( الوسائل/ الممكنات) اتالمنهجي    %50 الن 

 فافيةم والش  والتعل  اإلبداع 
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ولالمعيار 
 
 القيمة القيـــــادة اال

150 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 20 وأخالقياتها قيمها وتجسيد وتبنيها الوزارة ورسالة رؤية تطوير في المدرسية القيادة مشاركة كيفية 1-1

 20 بناء ثقافة التميز ونشرها في جميع مجاالت العمل في المدرسة  1-2

 20 كيفية مشاركة القادة في تطوير وتطبيق وتحديث أنظمة العمل في المدرسة1-3

 20 التفاعل المستمر مع المتعاملين والشركاء وممثلي المجتمع 1-4

 20 تحفيز ودعم وتقدير الموارد البشرية العاملة في المدرسة 1-5

 25 توفير بيئة مشجعة على التميز واالبتكار1-6

 25 إدارة عملية التغيير في المدرسة1-7

 قيمةال االستراتيجيـــــة الثاني المعيار

60 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

كيفية إعدداد الخطدة التشدغيلية بمدا يتوافدق مدع اسدتراتيجية وأهدداا ومبدادرات وسياسدات وزارة التربيدة والتعلديم  2-1
 وتحليل البيئة المدرسية ومدى مواءمتها مع رؤية الوزارة

20 

اعتماد بنداء الخطدة التشدغيلية أو مواءمتهدا علدى معلومدات مصددرها نتدائج تقيديم األداء واألبحداث وأنشدطة الدتعلم  2-2
 واإلبداع وتوقعات الجهات المعنية

20 

 20 كيفية نشر وإيصال وتنفيذ االستراتيجية والخطط المنبثقة عنها 2-3

 قيمةال الموارد البشرية  الثالثالمعيار 

100 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 20 تحديد االحتياجات من الموارد البشرية 3-1

 20 تقييم األداء الوظيفي في ضوء نظام إدارة األداء المعتمد 3-2

 20 تمكين وإشراك الموارد البشرية في بيئة العمل المدرسية 3-3

 20 االتصال الفعال مع الموارد البشرية 3-4

 20 مكافأة وتقدير جهود وانجازات الموارد البشرية 3-5
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 والمـــــواردالشراكـــــة  الرابعالمعيار 
 القيمة

70 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 15 .الخارجية الشراكـات إدارة 4-1

 15 .الماليـة المـوارد دارة 4-2

 15    .الرأسمالية واألصول الممتلكـات إدارة 4-3

 15 .التقنيـة المـوارد إدارة 4-4

 10 .القرارات اتخاذ فاعلية لدعم والمعرفة المعلومات إدارة 4-5

 والخدمـــــاتالعمليـــــات  :المعيار الخامس
 القيمة

120 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 30 تصميم منهجية العمليات المدرسية الرئيسة والمساندة لتحقيق أفضل قيمة للمعنيين 5-1

 30 تحسين أداء العمليات المدرسية بطرق إبداعية لضمان رضا المعنيين 5-2

 30 تصميم وتطوير الخدمات المدرسية بطرق جديدة ومبتكرة 5-3

 30 إدارة وتحسين العالقات مع المتعاملين  5-4

 المتعامليـــــننتائـــــج  :المعيار السادس
 القيمة

150 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 75 .رأي المتعاملينمقاييس  6-1

 75 .األداء المتعلقة بالمتعاملينمؤشرات  6-2



9 

 :الموارد البشريةنتائـــــج  السابعالمعيار 
 القيمة

120 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 .البشرية الموارد رأي مقاييس 7-1
60 

 . البشرية بالموارد المتعلقة األداء مؤشرات 7-2
60 

 :المجتمـــعنتائـــــج  الثامنالمعيار 
 القيمة

50 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 20 .رأي المجتمعمقاييس  8-1

 30 .األداء المتعلقة بالمجتمعمؤشرات  8-2

 :الرئيســـةالنتائـــــج  التاسعالمعيار 
 القيمة

180 

ية
رع
الف
ير 
عاي
الم

 

 .الرئيسة االستراتيجية النتائج 9-1
100 

 .الرئيسة األداء مؤشرات 9-2
80 



  (RADAR)منطق رادار

ن    :المراجعة والتحس 
 .القياس  •
م  •  التعل 
حسين•  .  الت 

نفيذ •  الت 
ة •  النظامي 

ة  : المنهجي 
 

ة  •  . منطقي 
 . مرتبطة  •

 : النتائج
 

ة• ة والمصداقي  همي 
 
 :اال

 

ة همي 
 
 . المجال واال

ة و مانةالمصداقي 
 
 . اال

  صنيفالت.   
 

داء•
 
 :اال

 

االتجاه. 
هداف

 
 .اال
المقارنات  . 
ة  . السببي 



? RADAR not ADARR Why 

 لكن النتائج، تسبق (اتنالممك) المنهجيات أن مع
 مع يتواءم بما تصاغ المنهجيات أن تذكر

 للسياسة (المستقبلية النتائج) األهداف
 تعتمد والتي الرؤية مع المتوافقة واالستراتيجية

 .السابقة النتائج على أساسا  



 التكامل/ الترابط  Approach   (المنهجية)

 المنطقية

 التنفيــــذ  Deployment   (التطبيق)

 النظـاميـة

 التقييم والمراجعة
Assessment &Review 

 القياس

 التعلم

 التحسين

 معايير تقييم الممكنات



 معايير تقييم النتائج 

 االتجاه

 الهداتحقيق 

 مقارنةال
   

 العالقة السببية

 ( األهمية والمصداقية)
  

 المجال

 المصداقية

 التصنيا

 (  األداء)
 
  



  pproachA  :المنهجية

 تعريا المنهجية:
 االنسجام وتضمن للعمل، تشغيلية وإجراءات محددا   أسلوبا   تحدد موثقة طريقة

 المنهجية وترتبط ، المستهدفة الخدمات وتقديم العمليات إنجاز كيفية في والتوافق

 .األخرى المنهجيات مع وأفقيا االستراتيجية مع عاموديا
 

 منهجيةال
 (موثقإداري نظام )

 إجراء

1 

 إجراء

3 

 إجراء 

2 
 إجراء

4 

 إجراء

5 



خصائص المنهجية الناجحة  بوزارة التربية والتعليم  
 الترابط) االستراتيجية وأهدافها الوزارة ورسالة رؤية من نابعة المنهجية تكون أن•

 (العامودي

 الترابط) األخرى والمبادرات المنهجيات من غيرها مع متناغم بشكل المنهجية تعمل أن•

 (األفقي

 المنهجية هذه بتطبيق المعنيين ومهام العمل أسلوب في والوضوح الشفافية•

 العاملين جانب من واالستيعاب والفهم التطبيق سهولة•

  فيها تعمل التي الثقافية والبيئة المجتمع خصوصية مراعاة•

 رضا درجة ارتفاع مثل ملموسة إيجابية نتائج المنهجية تطبيق على يترتب أن•

 وغيرها التكاليا انخفاض أو المتعاملين

 والخارجية الداخلية البيئتين متغيرات مع والتأقلم المستمر والتحسين للتقييم القابلية•

 فقط عليهم تعتمد وأال عليها القائمين بأشخاص المنهجية ترتبط أال•

 األساس في المتعاملين احتياجات على وتركز ومرنة منطقية المنهجية تكون أن•
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 املعايير الفرعية ملعيار القيادة منهجيات معيار  القيادة بوزارة التربية والتعليم

 منهجية تتضمنها والرسالة الرؤية تطوير  منهجية

 الاستراتيجي التخطيط

 في المدرسية القيادة مشاركة كيفية 1-1

 وتبنيها الوزارة ورسالة رؤية تطوير
 وأخالقياتها قيمها وتجسيد

 

 الاستراتيجي التخطيط منهجية

 والابتكار الابداع إدارة منهجية
بنددداء ثقافدددة التميدددز ونشدددرها فدددي جميدددع  1-2

 مجاالت العمل في المدرسة

كيفية مشداركة القدادة فدي تطدوير وتطبيدق  3-1 التنظيمي الهيكل تطوير منهجية
 وتحديث أنظمة العمل في المدرسة

 الداخلي والتواصل الاتصال منهجية
التفاعل المستمر مع المتعداملين والشدركاء 1-4

 وممثلي المجتمع
 الخارجي والتواصل الانصال منهجية
 املجتمعية املسؤولية منهجية
 وتكريم تقدير  منهجية – الوظيفي التمكين منهجية

 البشرية املوارد
تحفيدددز ودعدددم وتقددددير المدددوارد البشدددرية  1-5

 العاملة في المدرسة

 توفير بيئة مشجعة على التميز واالبتكار6-1 والابتكار إلابداع إدارة  منهجية

 الحوكمة منهجية
 إدارة عملية التغيير في المدرسة1-7

 التغيير إدارة منهجية
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 املعايير الفرعية ملعيار الاستراتيجية منهجيات معياالاستراتيجيةبوزراةالتربيةوالتعليم

 منهجية تتضمنها التشغيلية الخطط إعداد منهجية
   الاستراتيجي التخطيط

 
 املؤسسية املخاطر  إدارة منهجية

 

كيفيددددة إعددددداد الخطددددة التشددددغيلية بمددددا  2-1

يتوافددددددق مددددددع اسددددددتراتيجية وأهددددددداا 

ومبدددددادرات وسياسدددددات وزارة التربيدددددة 

والتعليم وتحليل البيئة المدرسدية ومددى 

 مواءمتها مع رؤية الوزارة

 املؤسس ي ألاداء إدارة منهجية

اعتمددددداد بنددددداء الخطدددددة التشدددددغيلية أو  2-2

مواءمتها على معلومات مصدرها نتائج 

تقيددديم األداء واألبحددداث وأنشدددطة الدددتعلم 

 واإلبداع وتوقعات الجهات المعنية

 
 التخطيط منهجية تتضمنها الاستراتيجية نشر  منهجية

 الاستراتيجي
 

كيفيددددددددة نشددددددددر وإيصددددددددال وتنفيددددددددذ  2-3

 االستراتيجية والخطط المنبثقة عنها
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 املعايير الفرعية ملعيار املوارد البشرية منهجيات معيار املوارد البشرية بالوزارة
 املوارد البشرية الاحتياجات من  منهجية تخطيط

 منهجية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي 
 منهجية التعيين

 منهجية التوطين

 تحديد االحتياجات من الموارد البشرية 3-1

تقييم األداء الدوظيفي فدي ضدوء نظدام إدارة  2-3 تقييم ألاداء الوظيفيمنهجية 
 األداء المعتمد

 منهجية التمكين الوظيفي
 منهجية املسار الوظيفي

منهجيةةةةةةةةةةةة املشةةةةةةةةةةةاركة  ةةةةةةةةةةةي ألانشةةةةةةةةةةةطة الرسةةةةةةةةةةةمية و يةةةةةةةةةةةر 

 الرسمية
 منهجية إدارة اللجان وفرق العمل 

 منهجية التدريب والتطوير

 منهجية الاحالل املتعاقب

تمكددين وإشددراك المددوارد البشددرية فددي بيئددة  3-3
 العمل المدرسية

 منهجية تظلمات وشكاوى املوارد البشرية

 منهجية الاتصال والتواصل الداخلي
 االتصال الفعال مع الموارد البشرية 3-4

 منهجية تقدير وتكريم املوارد البشرية
 منهجية رعاية املوظفين والاحتفاظ بهم

مكافدددأة وتقددددير جهدددود وانجدددازات المدددوارد  3-5
 البشرية
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منهجيات معيار الشراكة واملوارد 

 بوزارةالتربيةوالتعليم
 المعايير الفرعية لمعيار الشراكة والموارد

 عالقات الشراكةمنهجية إدارة 

 منهجية إدارة عالقات املوردين

 .الخارجية الشراكـات إدارة 4-1

 املالية التقارير منهجية إدارة 
 منهجية دراسة الانعكاسات املالية

منهجيةةةةةةةة تتديةةةةةةةد الاحتياجةةةةةةةات مةةةةةةةن املةةةةةةةوارد املاليةةةةةةةة 
 وإعداد املوازنة

 منهجية ترشيد النفقات وتنمية إلايرادات

 .الماليـة المـوارد دارة 4-2

   .الرأسمالية واألصول الممتلكـات إدارة 4-3

 منهجية إدارة املوارد التقنية
 .التقنيـة المـوارد إدارة 4-4

 منهجية إدارة املعلومات واملعرفة
 اتخاذ فاعلية لدعم والمعرفة المعلومات إدارة 4-5

 .القرارات
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 املعايير الفرعيةملعيارالعمليات منهجيات معيار العمليات والخدمات   

 العملياتوتطوير منهجية إدارة 
تصددميم منهجيددة العمليددات المدرسددية  5-1

الرئيسة والمساندة لتحقيق أفضل قيمة 
 للمعنيين

 املؤسس يمنهجية التقييم الذاتي 

 منهجية املقارنة املعيارية
تحسددددددين أداء العمليددددددات المدرسددددددية  5-2

 بطرق إبداعية لضمان رضا المعنيين

تصددميم وتطددوير الخدددمات المدرسددية  3-5 إدارة وتطوير الخدماتمنهجية 
 بطرق جديدة ومبتكرة

 منهجية اقتراحات وشكاوى املتعاملين

إدارة وتحسدددددددددين العالقدددددددددات مدددددددددع  5-4
 المتعاملين 

 املتعاملينعالقات منهجية إدارة 

 منهجية قياس رضا املتعاملين



  تمرين لرفع قدرة المتدرب على تصنيف المعاييرالفرعية
 المعيار الفرعي أسم المعيار الرئيسي

الموارد البشرية 

(4.3)    

 تواجد االتصال والحوار مع الموارد البشريَة

الشراكة والموارد  

(5.4)  

ة اتخاذ القرارات  إدارة المعلومات والمعرفة لدعم فاعليَّ

 توفير بيئة مشّجعة على التميز واالبتكار  (1-6)    القيادة

 إدارة وتحسين العالقات مع المتعاملين (4.5)العمليات

 عنها المنبثقة والخطط االستراتيجية وتنفيذ وإيصال نشر كيفية (2-3) االستراتيجية

 تحسين أداء العملياَت بطرق إبداعَية لضمان رضا المعنيين (2.5) العمليات

الشراكة والموارد   

(3.4) 

 .  إدارة الممتلكـات واألصول الرأسماليَّة

الموارد البشرية 

(3.3)    

 تمكيـن وإشراك المـوارد البشريـَّة في بيئة العمل المدرسية

   االستراتيجية

(1.2) 

 وسياسات ومبادرات وأهداا استراتيجية مع يتوافق بما التشغيلية الخطة إعداد كيفية

 الوزارة رؤية مع مواءمتها ومدى المدرسية البيئة وتحليل والتعليم التربية وزارة

 وتجسيد وتبنيها الوزارة ورسالة رؤية تطوير في المدرسية القيادة مشاركة كيفية (1.1)القيادة

 وأخالقياتها قيمها



 



 وصا وتفريغ االستجابات (درجة 150) القيادة  المعيار األول   -1

قائمة المرفقات 

 واألدلة

الدرجة 

 المستحقة
 (.درجة 20)كيفية مشاركة القيادة المدرسية في تطوير رؤية ورسالة الوزارة وتبنيها  1-1

 ترجمة رؤية ورسالة الوزارة إلى أهداا واضحة

ةلجميع المعنيين، وحشد جهود الموارد البشرية من أجل تحقيق الرؤية والرسال التعريا برؤية ورسالة الوزارة  

 في فعال بشكل والثانوي األساسي للتعليم الجبال قمم مدرسة مدير شارك االستراتيجي التخطيط لمنهجية وفقا

 المقترحات نظام خالل من رسميا مقترحا  تقديمه خالل من والتعليم التربية وزارة ورسالة رؤية تطوير

 نظام في والمبدع الموهوب الطالب إعداد في الريادة ” : لتصبح الوزارة رؤية لتطوير بالوزارة اإللكتروني

 أقترح فقد كذلك ، “اإلمارات لمجتمع المستدامة التنمية لتحقيق التغير دائم عالم في منتجة لحياة العام التعليم

 ، للوزارة االستراتيجية بالوثيقة المؤسسية القيم لمنظومة  ” الفريق بروح العمل ” : المؤسسية القيمة إضافة

 عصا عملية في والفنية واإلدارية التعليمية الهيئة أعضاء جميع إشراك على حريصا المدرسة مدير كان وقد

 استراتيجية لتطوير تقليدية وغير جديدة أفكار على الحصول أجل من  دوري بشكل مؤسسي كحوار ذهني

   بالمدرسة والمساندة الرئيسة العمليات  وتطوير العمل أنظمة وتحديث  للمدرسة التشغيلية والخطة الوزارة

 

 وفريق القيادة قيام في كبيرا دورا الوزارة ورسالة رؤية عن المنبثقة  االستراتيجية األهداا لوضوح وكان 

 بعد وذلك ، االهداا بهذه المدرسية واألنشطة والمشروعات المبادرات ربط في بالمدرسة التشغيلية الخطة وضع

 برامج في المشاركة أنشطة ربط تم المثال سبيل فعلى ،  والخارجية الداخلية البيئتين متغيرات بتحليل القيام

 المدرسة جودة ضمان بمبادرة ؛ واالبتكار للتميز معرض وتنظيم ، للتميز داخلية مسابقة وتنفيذ ، التربوي التميز

 موضح هو كما ، بالمدارس والتربوي التعليمي األداء جودة بضمان المتعلق االستراتيجي وبالهدا ، وتميزها

 : التالي بالجدول

 : (1-1-1) دليل

 اإللكتروني المقترح

 مدير قبل من المقدم

 رؤية لتطوير المدرسة
   الوزارة ورسالة

  
 
  

 محضر : (1-1-2) دليل

 مؤسسي لحوار اجتماع

 التشغيلية الخطة لتطوير

 مايو خالل للمدرسة
2015 
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قائمة المرفقات 

 واألدلة

الدرجة 

 المستحقة
 (.درجة 20)كيفية مشاركة القيادة المدرسية في تطوير رؤية ورسالة الوزارة وتبنيها  1-1

 ترجمة رؤية ورسالة الوزارة إلى أهداا واضحة

ةلجميع المعنيين، وحشد جهود الموارد البشرية من أجل تحقيق الرؤية والرسال التعريا برؤية ورسالة الوزارة  

 للطلبة داخلية مسابقة المدرسة مدير أطلق فقد ؛ المعنيين لجميع الوزارة ورسالة رؤية ونشر التعريا سبيل وفي

 تمت تحريرية اختبارات خالل من ، للمدرسة التشغيلية والخطة للوزارة االستراتيجية بالوثيقة ملم طالب ألفضل

 االختبارات هذه في األوائل الخمس الطلبة تكريم وتم ، 2015 أكتوبر شهر خالل

 

 

 للوزارة االستراتيجية الوثيقة عناصر نشر على المدرسية الفرق وقيادات المدرسة مدير حرص ذلك جانب وإلى

 الرسمية المراسالت على وطباعتها اإللكترونية والشاشات الثابتة اللوحات خالل من الممكنة الصور بكافة

 المختلفة االجتماعي التواصل ووسائل للمدرسة اإللكتروني الموقع في ونشرها

 

  

 عن  " الوثيقة " بعنوان قصير فيلم  انتاج مبادرة بالمدرسة االستراتيجي التخطيط فريق رئيس تبنى فقد كذلك

 االستراتيجية وأهدافها الوزارة ورسالة برؤية امورهم وأولياء المدرسة وطالب وإداريي معلمي وتفاعل اعتزاز

 .يوتيوب على المدرسة قناة على الفيلم هذا نشر وتم ، ملموس واقع إلى وتحويلها للمدرسة التشغيلية والخطة

 صورة : (1-1-3) دليل

 يكرم وهو المدرسة مدير

 بالوثيقة ملم طالب أفضل
 .بالوزارة االستراتيجية

  
  

 

 
 صورة : (1-1-4) دليل

 على والرسالة للرؤية

 الجبال قمم مدرسة قناة
    تليجرام  تطبيق على

  

 

 
 

 رابط : (1-1-5) دليل

 على " الوثيقة " فيلم

 على المدرسة قناة

 يوتيوب



الممكنات تقييم معايير   
رقم 

المعيار 

 الفرعي

 

 الفقرة

 

 المنهجية التطبيق المراجعة والتقييم م

 منطقية مترابطة تنفيذ نظامية قياس تعلم تحسين
 للتعليم الجبال قمم مدرسة مدير شارك االستراتيجي التخطيط لمنهجية وفقا  

 التربية وزارة ورسالة رؤية تطوير في فعال بشكل والثانوي األساسي

 المقترحات نظام خالل من رسميا مقترحا  تقديمه خالل من والتعليم

  إعداد في الريادة ” : لتصبح الوزارة رؤية لتطوير بالوزارة اإللكتروني

 دائم عالم في منتجة لحياة العام التعليم نظام في والمبدع الموهوب الطالب

 أقترح فقد كذلك ، “اإلمارات لمجتمع المستدامة التنمية لتحقيق التغير

 القيم لمنظومة  ” الفريق بروح العمل ” : المؤسسية القيمة إضافة

 حريصا المدرسة مدير كان وقد ، للوزارة االستراتيجية بالوثيقة المؤسسية

 عملية في والفنية واإلدارية التعليمية الهيئة أعضاء جميع إشراك على

 أفكار على الحصول أجل من  دوري بشكل مؤسسي كحوار ذهني عصا

  للمدرسة التشغيلية والخطة الوزارة استراتيجية لتطوير تقليدية وغير جديدة

   بالمدرسة والمساندة الرئيسة العمليات  وتطوير العمل أنظمة وتحديث

 

 الوزارة ورسالة رؤية عن المنبثقة  االستراتيجية األهداا لوضوح وكان 

 ربط في بالمدرسة التشغيلية الخطة وضع وفريق القيادة قيام في كبيرا دورا

 بعد وذلك ، االهداا بهذه المدرسية واألنشطة والمشروعات المبادرات

 تم المثال سبيل فعلى ،  والخارجية الداخلية البيئتين متغيرات بتحليل القيام

 داخلية مسابقة وتنفيذ ، التربوي التميز برامج في المشاركة أنشطة ربط

 المدرسة جودة ضمان بمبادرة ؛ واالبتكار للتميز معرض وتنظيم ، للتميز

 التعليمي األداء جودة بضمان المتعلق االستراتيجي وبالهدا ، وتميزها

 بالمدارس والتربوي

1 



الممكنات تقييم معايير   
رقم 

المعيار 

 الفرعي

 

 الفقرة

 

 م
 المنهجية التطبيق المراجعة والتقييم

 منطقية مترابطة تنفيذ نظامية قياس تعلم تحسين

وفددي سددبيل التعريددا ونشددر رؤيددة ورسددالة الددوزارة لجميددع المعنيددين ؛ فقددد   

أطلددق مدددير المدرسددة مسددابقة داخليددة للطلبددة ألفضددل طالددب ملددم بالوثيقددة 

االسددتراتيجية للددوزارة والخطددة التشددغيلية للمدرسددة ، مددن خددالل اختبددارات 

، وتم تكريم الطلبة الخمس األوائل  2015تحريرية تمت خالل شهر أكتوبر 
 في هذه االختبارات

وإلى جانب ذلك حرص مدير المدرسة وقيادات الفدرق المدرسدية علدى نشدر 

عناصددر الوثيقددة االسددتراتيجية للددوزارة بكافددة الصددور الممكنددة مددن خددالل 

اللوحات الثابتة والشاشات اإللكترونية وطباعتها علدى المراسدالت الرسدمية 

ونشددرها فددي الموقددع اإللكترونددي للمدرسددة ووسددائل التواصددل االجتمدداعي 
 المختلفة

كذلك فقد تبنى رئيس فريدق التخطديط االسدتراتيجي بالمدرسدة مبدادرة انتداج  

عن اعتزاز وتفاعل معلمي وإداريي وطالب "  الوثيقة " فيلم قصير بعنوان 

المدرسددة وأوليدداء امددورهم برؤيددة ورسددالة الددوزارة وأهدددافها االسددتراتيجية 

والخطددة التشددغيلية للمدرسددة وتحويلهددا إلددى واقددع ملمددوس ، وتددم نشددر هددذا 

 .الفيلم على قناة المدرسة على يوتيوب
وقد اهدتم مددير المدرسدة بتفعيدل مبدادرة ملتقدى الشدركاء والمدوردين بشدكل   

نصا سنوي  وذلك حرصا منده علدى ضدمان التفاعدل المسدتمر مدع مختلدا 

فئات المعنيين وفق منهجيتي االتصال والتواصدل الدداخلي والخدارجي ، وقدد 

اسددهم ملتقددى الشددركاء والمددوردين والددذي نظمتدده المدرسددة فددي شددهر مددايو 

مقارنددة بدرجددة رضدداهم % 83الماضدي فددي رفددع درجدة رضددا الشددركاء إلدى 

 % .80والتي لم تتجاوز  2014خالل عام 

2 



الممكنات تقييم معايير   
رقم 

المعيار 

 الفرعي

 

 الفقرة

 

 م
 المنهجية التطبيق المراجعة والتقييم

 منطقية مترابطة تنفيذ نظامية قياس تعلم تحسين

  

وقد كان مدير المدرسة حريصا على إشراك جميع أعضداء الهيئدة التعليميدة 

واإلدارية والفنية في عملية عصا ذهني بشكل دوري كحوار مؤسسي مدن 

أجل الحصول على أفكار جديدة وغير تقليدية لتطدوير اسدتراتيجية المدرسدة 

 .وتحديث أنظمة العمل وتطوير  العمليات الرئيسة والمساندة بالمدرسة 

 

أن نسددبة االفكددار  2015لددوحظ خددالل السددتة أشددهر األولددى مددن عددام  وقددد

المبدعددة التددي طبقتهددا المدرسددة مددن إجمددالي األفكددار المبدعددة التددي قدددمها 

، وأن درجدة رضدا % 25المعلمون والطالب وأولياء االمور قد وصلت إلدى 

وذلددك فددي إطددار % 89المعنيددين عددن هددذه المبددادرات المبدعددة المطبقددة هددي 

عينددة عشددوائية تددم أخددذها مددن مختلددا فئددات العدداملين بالمدرسددة والطددالب 

 .وأولياء االمور والشركاء 

 

3 



الممكنات تقييم معايير   
رقم 

المعيار 

 الفرعي

 

 الفقرة

 

 م
 المنهجية التطبيق المراجعة والتقييم

 منطقية مترابطة تنفيذ نظامية قياس تعلم تحسين

علددى رأس أولويددات ” ضددمان جددودة المدرسددة وتميزهددا ” وتددأتي مبددادرة   

عميات التغيير بالمدرسة وذلك من خالل تطبيدق برندامج االعتمداد المدرسدي 

في المدرسة والمشداركة فدي بدرامج التميدز التربدوي والمشداركة فدي جدائزة 

القائد المؤسس وجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي ، حيث لوحظ أن نسبة 

من إجمالي أعضاء الهيئة قد شاركوا بالفعل في هذه الجدوائز كدأفراد % 69

أو كفرق عمل ، كذلك فقد سبق وأن فازت المدرسة مدن قبدل بدالمركز االول 

تحت فئتي الطالب المبدع والمبادرة المدرسدية المتميدزة ، وقدد أسدهم الددعم 

الددذي تقدمدده المنطقددة التعليميددة وجددائزة رأس الخيمددة للتميددز التعليمددي فددي 

سدداعات تدددريب فددي  10حصددول مدددير المدرسددة والعدداملين بهددا علددى نحددو 

المتوسط لكل منتسب للمدرسة في مجال التميز والجودة  على مدار العام بال 

 مقابل

 

ووفددق منهجيددة إدارة التغييددر وسددلم أولويددات عمليددات التغييددر فقددد جدداءت 

علدى درجدة عاليدة مدن االهميدة أيضدا ، “ تطدوير نوعيدة التددريس” مبادرة 

وذلك من خالل االرتقاء بمعرفة المعلمين في المواد التدي يدرسدونها ، ومدن 

خالل تطوير قدرات المعلم في توظيا تكنولوجيا التعليم ، وعلى الدرغم مدن 

إال علدى معلمدي الحلقدة  2014أن هذه المبدادرة لدم يدتم تطبيقهدا خدالل عدام 

األولددى فقددط ؛ إال أن مؤشددرات القيدداس االوليددة تشددير إلددى تحسددن معددارا 

أشدهر  6بعدد % 10معلمي الحلقة األولى في المواد التي يدرسدونها بنسدبة 
 .فقط من تاريخ تطبيق المبادرة 

 

4 
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قائمة المرفقات 

 واألدلة

الدرجة 

 المستحقة

 ومدى المدرسية البيئة وتحليل والتعليم التربية وزارة وسياسات ومبادرات وأهداف استراتيجية مع يتوافق بما التشغيلية الخطة إعداد كيفية 2-1

 .(درجة 20) الوزارة رؤية مع مواءمتها

 .المحيطة والظروا المدرسي العمل بيئة معرفة تضمن كافية معلومات وتحليل جمع

 .المعنيين جميع وتوقعات احتياجات ومراعاة معرفة

 .المعنيين جميع وعلى المدرسة على تأثيرها ومدى المستقبلية التطورات وفهم مراعاة

 .الدولة في التعليم الستراتيجية المستقبلي والتوجه الرؤية مع االستراتيجية توافق

 (متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية)التحليل البيئي الرباعي للمدرسة 

   نقاط الضعف   نقاط القوة   متغيرات البيئة الداخلية

 إدارة المدرسة تتمتع بخبرات قيادية عالية 

 وجود هيئة تعليمية ذات خبرة وكفاءة -2

  توفر البنية التحتية المدرسية المطلوبة-3

مننننن المعلمننننين لا ننننلوا علننننى درجتنننني الماجسننننتير % 20

  والدكتوراة في المجال التربوي

  الصيانة الشاملة لمباني المدرسة

  ارتفاع معدل كثافة الفصول في الصف السابع – 1

انخفاض مستوى التحصيل الدراسي في المنواد  – 2

  الرئيسة

 ضعف مشاركة الطالب في االنشطة المدرسية  -3

 كثرة غيابات المعلمين والطالب -4

معنندل دوراا )ارتفنناع معنندل اسننتقاالت المعلمننين  -5

  (العمل

   (نقاط الضعف/ الفرص)المبادرات واألنشطة    (نقاط القوة/ الفرص)المبادرات واألنشطة    متغيرات البيئة الخارجية

 تطوير نوعية التدريس   الفرص

 يدرسونها التي المواد في المعلمين بمعرفة االرتقاء-

   التعليم تكنولوجيا توظيف في المعلم قدرات تطوير-

تطوير مستوى التحصيل الدراسي في المواد    

 الرئيسة

 المدرسة اختبارات في التحصيل مستوى رفع-

 الوطنية االختبارات في التحصيل مستوى رفع-

  والدولية

 جائزة جانب من الفني الدعم -1

 التعليمي للتميز الخيمة رأس

   بالمدرسة المؤسسي التميز ألنشطة

 في الوزارة من دعم وجود -2

 التعليمية التقنيات توفير مجال

   وتطبيقها

   (نقاط الضعف/ التهديدات )المبادرات واألنشطة     (نقاط القوة/ التهديدات)المبادرات واألنشطة     التحديات

 ذات محلية مدارس ظهور -1

 للحصول عالية تنافسية قدرات

 المجال في التميز جوائز على

   التربوي

 ضماا جودة المدرسة وتميزها     

 المدرسة في المدرسي االعتماد برنامج تطبيق-

 التربوي التميز برامج في المشاركة-

   للتميز داخلية مسابقة وتنفيذ-

  واالبتكار للتميز معرض تنظيم -

تطبيق نظم وأدوات رفع كفاءة قدرات الهيئة 

   التعليمية

 التعليمية الهيئة اختبارات نظام تطبيق-

  التعليمية الهيئة كفاءة رفع وأدوات نظم تطبيق-
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قائمة المرفقات 

 واألدلة

الدرجة 

 المستحقة

 ومدى المدرسية البيئة وتحليل والتعليم التربية وزارة وسياسات ومبادرات وأهداف استراتيجية مع يتوافق بما التشغيلية الخطة إعداد كيفية 2-1

 .(درجة 20) الوزارة رؤية مع مواءمتها

 .المحيطة والظروا المدرسي العمل بيئة معرفة تضمن كافية معلومات وتحليل جمع

 .المعنيين جميع وتوقعات احتياجات ومراعاة معرفة

 .المعنيين جميع وعلى المدرسة على تأثيرها ومدى المستقبلية التطورات وفهم مراعاة

 .الدولة في التعليم الستراتيجية المستقبلي والتوجه الرؤية مع االستراتيجية توافق
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 وصا وتفريغ االستجابات (درجة 60) االستراتيجية  المعيار الثاني   -2

قائمة المرفقات 

 واألدلة

الدرجة 

 المستحقة

 20) المعنية الجهات وتوقعات واإلبداع التعلم وأنشطة واألبحاث األداء تقييم نتائج مصدرها معلومات على التشغيلية الخطة بناء اعتماد 2-2

 .(درجة

 .الداخلية المؤسسي األداء مؤشرات نتائج من االستفادة

 .للمدرسة الذاتي التقييم عملية نتائج من االستفادة

 .االطالع والتعرا على أفضل الممارسات المطبقة واالستفادة منها

 .االستفادة من نتائج المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والتقنية

 .االستفادة من المعلومات واالقتراحات المقدمة من جميع المعنيين
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 وصا وتفريغ االستجابات (درجة 60) االستراتيجية  المعيار الثاني   -2

قائمة المرفقات 

 واألدلة

الدرجة 

 المستحقة

 .(درجة 20) عنها المنبثقة والخطط االستراتيجية وتنفيذ وإيصال نشر كيفية 2-3

 .االستراتيجية لتطبيق الالزمة الرئيسة العمليات سلسلة المتضمن العام اإلطار وشرح تحديد

 .شرح االستراتيجية لجميع المستويات الوظيفية، والتعريا بها لجميع المعنيين خارج المدرسة، وتقييم مدى معرفتهم بها

 .اعتماد االستراتيجية كأساس لتخطيط النشاطات وتحديد األهداا على جميع المستويات في المدرسة

 .المواءمة وتحديد األولويات واالتفاق على إيصال الخطط واألهداا لجميع المستويات 
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 وصا وتفريغ االستجابات (درجة 100) الموارد البشرية  المعيار الثالث   -3

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 

 المستحقة

 .(درجة 20) البشرية الموارد من االلتياجات تحديد 3-1

 .وواجباتهم بحقوقهم الموظفين ومعرفة البشرية، الموارد إلدارة متكاملة عمل وأنظمة استراتيجيات وجود

 .تحديد االحتياجات من الموارد البشرية التعليمية والمساندة

 .االستفادة من استبيانات رأي الموظفين، ومن المعلومات واآلراء الواردة منهم، لتحسين خطط الموارد البشرية
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 وصا وتفريغ االستجابات (درجة 100) الموارد البشرية  المعيار الثالث   -3

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 

 المستحقة

 .(درجة 20) المعتمد األداء إدارة نظام ضوء في الوظيفي األداء تقييم 3-2

   .الراجعة التغذية وتقديم الوظيفي، األداء متابعة

 .الوظيفي األداء تقييم

 .للمدرسة التقييم مخرجات على بناء األداء زيادة من الموظفين لتمكين والتطويريه التدريبية الخطط إعداد

 

    

    

    



 معايير تقييم النتائج 

 (النمطية)االتجاه 

 الهداتحقيق 

 مقارنةال
   

 العالقة السببية

 ( األهمية والمصداقية)
  

 المجال

 المصداقية

 التصنيا

 (  األداء)
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 ( CUSTOMER RESULTS)نتائج المتعاملين : المعيار السادس 
 ومستويات المتعاملين مع عالقاتها خالل من المدرسة نتائج على المعيار هذا ُيركز

 :الَتاليين الفرعيين المعيارين الَرئيس المعيار هذا ويشمل .عنها رضاهم

  :المتعاملين رأي مقاييس 6.1

 المعيار هذا يشمل أن ويمكن .المدرسة عن المتعاملين رأي عن المقاييس هذه تعّبر

 :الَتالية النقاط الفرعي

الخارجي المظهر. 

االعتمادَية . 

الَضمانة . 

االستجابة . 

والعناية االهتمام. 

للمعلومات الوصول سهولة. 

الخدمة على الحصول متطلَبات شفافية. 

اإلنجاز إجراءات شفافية. 

 



37 

 ال أتفق أبداً  ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق تماماً  العبـــــــــــــــــــارات م 

  المطلوب بالش كل األمور وأولياء للطالب واإلدارية التعليمية الخدمات واإلداريوا المعلموا  يقدِّم . 1

   الطلبة مشكالت معالجة في واإلداريين المعلمين على االعتماد يمكن . 2

ل من  حيحة  بطريقة واإلدارية التعليمية الخدمات واإلداريوا المعلموا يُنجز . 3 ة أو     مر 

   المحد د الوقت في  واإلدارية التعليمية الخدمات واإلداريوا المعلموا يوفِّر . 4

 واإلدارية التعليمية الخدمات إنجاز بمواعيد والطالب األمور أولياء واإلداريوا المعلموا يخطر . 5

  بسرعة المتعاملين إلى  واإلدارية التعليمية الخدمات واإلداريوا المعلموا يوفِّر . 6

غبة واإلداريوا المعلموا يُبدي . 7    االمور واولياء الطلبة مساعدة في الر 

   األمور وأولياء الطلبة طلبات إلى لالستجابة دائم استعداد على واإلداريوا المعلموا . 8

   والطلبة األمور أولياء في الثِّقة واإلداريوا المعلموا يغرس . 9

   معامالتهم على باألماا يشعروا والطلبة األمور أولياء واإلداريوا المعلموا يجعل . 10

   دائماً  ولطفاء بشوشوا واإلداريوا المعلموا .  11

   والطلبة األمور أولياء تساؤالت على لإلجابة الت امة المعرفة واإلداريوا المعلموا يمتلك . 12

   شخصيا اهتماماً  االمور وأولياء للطلبة بالمدرسة واإلداريوا المعلموا يُعطي . 13

   فائقة بعناية األمور واولياء الطلبة مع واإلداريوا المعلموا يتعامل . 14

   اعتبار كل فوق  األمور واولياء الطلبة مصلحة واإلداريوا المعلموا يضع . 15

   أمورهم وأولياء الطلبة التياجات واإلداريوا المعلموا   يتفه م . 16

   لديثة وتقنية تعليمية ووسائل وأجهزة معد ات المدرسة تمتلك . 17

 الداخلية التسهيالت أو الخارجي المظهر ليث من سواء لديثة جذ ابة مرافق المدرسة تمتلك . 18

   وأنيق الئق بمظهر بالمدرسة والفنية واإلدارية التعليمية الهيئة أعضاء  يتمت ع . 19

 المبدعة أفكارهم وتتبنى واالبتكار اإلبداع على الطلبة المدرسة إدارة تشجع . 20

 وشفافية بوضوح تقدمها التي والخدمات المدرسة عن المعلومات تقدم . 21

 تلق يتها التي واإلدارية التعليمية الخدمات جودة عن راض   أنا عموماً  . 22

 وتقييمهم لجودة الخدمات التي تقدمها المدرسة( الطلبة وأولياء األمور)استبياا لقياس درجة رضا المتعاملين 
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 مقاييس رأي المتعاملين

المستوى 

 المستهدا

2015 

المستوى  المستويات المرجعية 

المحقق 

2015 

المقارنات 

مع جهات 

أخرى 

2015 

 تحليل السببية

  

2013 2014 
  

 االعتمادية

 الوفاء على المدرسة قدرة بمعنى )

 التعليمية الخدمات تقديم في بوعودها

 بالشكل خدماتها وتقديم واإلدارية

 ( أخطاء وبدون مرة أول من الصحيح

 

76%  %  80.67  %74.97 %78.97 

77%  

المقارنة مع 

مدرسة 

الجودة 

 بدبي

 إلى ترجع االعتمادية لبعد السلبية النمطية

 االستقاالت) العمل دوران معدل ارتفاع

 في الجبال قمم بمدرسة (النقل وطلبات

 في العجز تغطية يتم لم الذي الوقت نفس

 من الكافي بالعدد واإلداريين المعلمين عدد

  الدراسيين العامين خالل الجدد المعينين

 ما وهو 2016/2015 و 2015/2014

 الوفاء على المدرسة قدرة عدم عليه ترتب

 وللطالب االمور أولياء لمجلس بوعودها

 الشهري التقييم بمواعيد االلتزام حيث من

 الحالة عن األمور ألولياء تقارير وارسال

 بمواعيد وااللتزام ألبنائهم الدراسية

 األمور أولياء مع واالجتماعات اللقاءات

  

 االستجابة

قدرة المدرسة على تقديم  بمعنى) 

خدماتها التعليمية واإلدارية للمتعاملين 

 (بشكل سريع 

 

87%  74.82 85.15 81.17 

80%  

المقارنة مع 

متوسط 

المدارس 

والروضات 

الخاضعة 

لنفس 

 النطاق

  لعام المستهدا المستوى تحقيق عدم

 نمطية تحقيق من الرغم فعلى 2015

 إرتفاع إلى يرجع االستجابة لبعد إيجابية

 المستهدا المعدل عن الفصول كثافة معدل

 استقالة عن فضال ، طالب 10 بنحو

 بشكل بالمدرسة الموجود الوحيد اإلداري

  الدراسي العام خالل مفاجىء

 بطء عليه ترتب ما وهو 2016/2015

   الخدمات تقديم
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 وصا وتفريغ االستجابات (درجة 150)نتائج المتعاملين :  المعيار السادس -6

 الرسوم البيانية التي تعكس النمطية مقارنة بالمستوى المستهدا وغيرها من أشكال توضيحية
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 مقاييس رأي المتعاملين

المستوى 

 المستهدا

2015 

المستوى  المستويات المرجعية 

المحقق 

2015 

المقارنات 

مع جهات 

أخرى 

2015 

 تحليل السببية

  

2013 2014 
  

 الضمان

 
93%  %  88  %91 %93 89%    

%93 العناية واالهتمام  - %83 %85 -   

80  % - المظهر الخارجي والعناصر الملموسة  - %87 -   

درجة الرضا العام عن الخدمات 

 التعليمية واإلدارية المقدمة للمتعاملين
93%  % 85 %91 - -   

درجة الرضا عن تشجيع إدارة 

المدرسة للطالب على اإلبداع واالبتكار 

 وتبني أفكارهم المبدعة

- - - %75 69%  

درجة الرضا عن شفافية متطلبات 

 الحصول على الخدمة
84%  %  82  %82 %82 83%  

درجة رضا الطلبة وأولياء األمور حول 

استخدام التقنية الحديثة في العملية 

 التعليمية

77%  %  75  %75 %79 76%  
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  :بالمتعاملين المتعلّقة األداء مؤشرات 6.2

 فيما المدرسة أداء وتحديد وفهم مراقبة أجل من داخلَية أداء مؤشرات هذه

 المؤشرات الفرعي المعيار هذا يشمل أن ويمكن بالمتعاملين، يتعلَق

 :الَتالية

الخدمات: 

األخطاء نسبة. 

باألهداا مقارنة األداء. 

الَشكاوى نسبة. 

الخدمة في اإلبداع. 

الَشكاوى معالجة. 

الخدمات لتقديم الالزم الوقت. 

الجديدة الخدمات لتطوير الالزم الوقت. 
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 مؤشرات االداء المتعلقة بالمتعاملين

المستوى 

 المستهدا

2015 

المستوى  المستويات المرجعية 

المحقق 

2015 

المقارنات مع 

جهات أخرى 

2015 

 تحليل السببية
  

2013 2014 
  

   الفصلي التقويم نتائج في األخطاء نسبة

 منافسات في المشاركين الطالب نسبة
 التربوية الجوائز
 في اليومي بالحضور الطالب إلتزام نسبة

   للدوام المحددة المواعيد
  األمور ألولياء واالجتماعات اللقاءات عدد
 (المفتوح اليوم)

 الطلبة قدمها التي المبدعة المقترحات نسبة
 المبدعة مقترحاتهم إجمالي من تنفيذها وتم

   المدرسية األنشطة في الطلبة مشاركة نسبة

     المدرسة من الفعلي التسرب نسبة

   بنجاح معالجتها تم التي الشكاوى نسبة

 التعليمية الخدمات لتقديم الالزم الوقت

 لمدرسة نقله أو طالب قيد مثال ) واإلدارية
 (أخرى

  

 على األمور أولياء من المترددين نسبة

 الدراسي التحصيل بخصوص المدرسة
 والسلوك

 إلى المدرسة من الطلبة نزوح نسبة
 األخرى المدارس



43 

 ( PEOPLE  RESULTS)نتائج الموارد البشرية : المعيار السابع 

 ويشمل .رضاهم ومستويات البشرَية بالموارد الخاصة النتائج على المعيار هذا ُيركزّ 

 :الَتاليين الفرعيين المعيارين الرئيس المعيار هذا

ي الموارد البشرَية 1.7  :مقاييس را 

 :ويمكن أن يشمل هذا المعيار الفرعي النقاط الَتالية

الَتحفيز بما في ذلك: 

فرص التطُور الوظيفي. 

االتصال. 

الَتمكين الوظيفي. 

المشاركة. 

العالقة بالمشرا المباشر. 

فرص التعلُم واإلنجاز. 

التقدير. 

الَتقييم العادل لألداء. 

الَتدريب والَتنمية. 
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 الرضا الوظيفي بما في ذلك. 

شروط وظروا العمل. 

المرافق والخدمات. 

بيئة األمن والسالمة. 

عالقات الَزمالة. 

األمان الوظيفي. 

الَرواتب والمكافآت والمزايا. 
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 غير راض أبدا   غير راض محايد  راض راض جدا   العبـــــــــــــارات  م

 الرَّاتـب الشَّهـري 1

 المميـزات والفوائـد 2

 المكافـآت التَّشجيعيـة 3

 عالقـة الدَّخـل باألداء 4

 حجـم أعبـاء العمـل 5

 ساعـات العمـل 6

 األمـان الوظيفـي 7

 التَّأثيـر علـى القـراراتفرص  8

 فـرص استعمـال التكنولوجيـا فـي الوظيفـة 9

 إبداعيةفـرص القيـام بأعمـال  10

 فرص خدمة ومساعدة اآلخرين 11

 فـرص تحقيق انجازات مهمَّة  12

 التزام المؤسسة بشروط الصحة والسالمة 13

 نظافة المرافق وجودة تهويتها 14

 تُمــكِّن من جودة األنجاز  التيالمستلزمات المكتبية  15

 أدوات تقنية المعلومات توفر  16

 فـرص التطـوُّر فـي السلَـّم الوظيفـي  17

اتـي 18  فـرص المشاركـة فـي الـدَّورات التَّدريبيـة وبرامـج التَّطويـر الذَّ

 فـرص مواصلـة التعلُـّم 19

 االتصـال بمديـرك المباشـر 20

 تقديـر  مديـرك المباشـر لالنجـازات 21

 األسلـوب اإلشرافـي لمديرك المباشـر 22

 العدالـة فـي المعاملـة مـن قبـل مديرك المباشـر  23

 مـن قبـل مديرك المباشـرالتشجيع على تقديم اقتراحات ومالحظاتك  24

 مـن قبـل مديرك المباشـراعالمك بالتغيرات المطروحة  25

 العالقـات مـع الزمـالء 26

 الداخلين والخارجينعالقتـك بالمتعامليـن  27

 التعاون مع موظفي األقسام واالدارات األخرى 28

 التواصل بين االدارة العليا والموظفين 29

 شفافية إجراءات الخدمات الرئيسة 30

 شفافية نظم الموارد البشرية 31

 وضوح استراتيجة وسياسات المؤسسة 32

 رضاك العـام عـن عمـلك 33
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 : مؤشرات األداء المتعلقة بالموارد البشرَية 2.7

هذه مؤشرات أداء داخلَية من أجل مراقبة وفهم وتحديد أداء المدرسة 

يمكن أن يشمل هذا المعيار الفرعي المؤشرات . المتعلق بالموارد البشرَية

 :الَتالية

اإلنجازات: 

الكفاءات المطلوبة مقارنة بالكفاءات المتوفرة. 

اإلنتاجَية. 

مستويات نجاح برامج الَتدريب والَتنمية لتحقيق األهداا المنشودة. 

الَتحفيز والمشاركة: 

المشاركة في فرق الَتحسين. 

المشاركة في نظم االقتراحات. 

المشاركة في برامج الَتدريب والَتطوير 
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 من فرق العمل( القابلة للقياس)الفوائد. 

تقدير جهود الموَظفين وفرق العمل. 

نسبة االستجابة الستبيانات الرأي. 

مستويات الرضا: 

مستويات الغياب. 

مستويات اإلجازات المرضَية. 

نسبة حوادث العمل. 

التظلُمات. 

معدل دوران العمل. 

معدل االحتفاظ بالموَظفين. 

عدد الموَظفين المواطنين. 

عدد الدورات التدريبَية. 
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الخدمات المقدمة للموارد البشرية: 

سرعة االستجابة لالستفسارات والَطلبات. 

دَقة خدمات شؤون الموَظفين. 

فعالَية االتصال. 

تقييم الَتدريب. 



 ( SOCIETY  RESULTS)نتائج المجتمع : المعيار الثامن 

 تجاه والتزاماتها بعالقاتها المتعلقة المدرسة نتائج على المعيار هذا ُيركز

 المعيار هذا ويشمل ،(والعالمي واإلقليمي المحلي المستوى على) المجتمع

 :الَتاليين الفرعيين المعيارين الرئيس

  :المجتمع رأي مقاييس 8.1

 هذا يشمل أن ويمكن المدرسة، في المجتمع رأي المقاييس هذه تعكس

 :الَتالية النقاط الفرعي المعيار

المجتمع في مسؤولة كمدرسة بالعمل االلتزام: 

بالمجتمع العالقة ذات المعلومات ونشر توفير. 

للمجتمع المقدمة والخدمات الَتعامل مجال في المساواة. 

المدرسة خارج األخرى والجهات اإلدارات مع والَتعاون العالقة طبيعة. 
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المجتمعَية الَنشاطات في المشاركة: 

والَتعليم الَتدريب في المشاركة. 

الخيرَية المشاريع دعم. 

قافية والَنشاطات الرياضة دعم  .الثَّ

واإلنسانَية التطوعَية والمبادرات الجهود. 

المدرسة أعمال عن الَناجمة واألضرار اإلزعاج لتقليل المبذولة الجهود  

 :)وجدت إن)

الحوادث وأخطار الصحية األخطار. 

اإلزعاج. 

الَسالمة. 

الَتلوث. 
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   :بالمجتمع المتعلقة األداء مؤشرات 8.2

 المتعلق المدرسة أداء وفهم مراقبة أجل من داخلَية أداء مؤشرات هذه

 أو بعض الفرعي المعيار هذا يشمل أن يمكن .تجاهه وبالتزامها بالمجتمع

 :الَتالية المؤشرات إلى باإلضافة 8.1 الفرعي المعيار في الواردة النقاط كل

عدد ونوعَية المبادرات المجتمعَية. 

حجم الموارد المخَصصة لخدمة المجتمع. 

تأثيرات المبادرات المجتمعَية. 

عدد ذوي االحتياجات الخاَصة العاملين في المدرسة. 
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 ( KEY  RESULTS)النتائج الرئيسة : المعيار التاسع 

 بالخطط مقارنة المدرسة وإنجازات نتائج على المعيار هذا ُيركز

 .الداعمة والسياسات االستراتيجية مع يتماشى وبما الموضوعة

 :فرعيين معيارين الرئيس، المعيار هذا ويشمل

 

 :الَرئيسة االستراتيجَية الَنتائج 9.1

 في لها المخَطط الرئيسة األداء نتائج المقاييس هذه تحدد

 النتائج من مجموعه عن عبارة وهي المدرسة، استراتيجَية

 في المدرسة نجاح مدى تبين التي الرئيسة المالية وغير المالية

  .أهدافها وتحقيق استراتيجيتها نشر
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 :التالية النقاط الفرعي، المعيار هذا يشمل أن ويمكن

المالية النتائج . 

المدرسة ُتقدمها التي الرئيسة الخدمات حجم . 

الرئيسة العمليات مخرجات. 

المدرسة في النجاح نسبة. 

المدرسة في المتفوقين نسبة. 

واالستراتيجيات المبادرات نتائج. 



  :الَرئيسة األداء مؤشرات 9.2

 ويؤدي .المدرسة داخل التشغيلي األداء بقياس المؤشرات هذه تهتم

 أن ويمكن .االستراتيجية النتائج تحقيق إلى المؤشرات هذه إنجاز

 :التالية النقاط الفرعي، المعيار هذا يشمل

مؤشرات األداء المالية. 

 تكاليا المشروعات. 

 مؤشرات األداء الخاصة بالعمليات الرئيسية. 

 أداء الشركاء والموردين. 

التقنية والمعلومات والمعرفة 
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