
معايير النجاح واألسئلة الخاصة بها ومصادر المعلومات

مصادر املعلوماتاألسئلةمعيار النجاح

1. التحسن األكادميي لدى 
الطلبة وتقدمهم

.1

 .2

املدارس  أداء  في  احملددة  التحسني  احتياجات  هي  ما 
اجلنسني،  بني  )التفاوت  والتقييم  االختبارات  في 
ضعف األداء في مواضيع محددة أو مراحل أو صفوف 

أو شعب( / كيف حتسن األداء في تلك األمور؟ 

كم عدد الطلبة الذين يواجهون مشكالت في األداء 
األكادميي ) القراءة و الكتابة، العلوم والرياضيات( من 

كل صف وكم عدد الطلبة ذوي األداء املرتفع؟ 

حتليل نتائج االختبارات ونتائج 	 
التقييم اخلتامي والتكويني

معرفة املعلم.	 

2. تتحسن توجهات 
الطلبة وطموحاتهم

.3

.4

هل  لتعلمهم؟  وحتفزهم  الطلبة  انخراط  مدى  ما 
وانخراطهم  للتعلم  الطلبة حتفزهم  يظهر سلوك 
الطلبة،  بعض  الطلبة،  غالبية   ( به؟  واستمتاعهم 

قليل من الطلبة(

كيف يقيم الطلبة حتفزهم وطموحهم؟ 

املناقشة مع املرشدين املدرسيني 	 
واملعلمني 

استبانة خاصة بالطلبة 	 

3. يتم دعم الطلبة 
لتطوير كفاياتهم 

األساسية

.5

.6

.7

الكفايات  تطوير  تدعم  طرائق  الدروس  تتضمن  هل 
األساسية؟

	 التفكير الناقد وحل املشكالت
	 التعلم البنائي 

	 التواصل 
	 التعاون 

	 املواطنة، الثقافة والتراث

هل تتضمن الدروس إجراءات لدعم التعلم )التفاوت، 
اإلثراء، التكيف( مبا يدعم تطور الكفايات األساسية 

	 القراءة والكتابة
	 املهارات احلسابية 

في  التعلم  تدعم  التي  اإلضافية  اإلجراءات  هي  ما 
املدرسة؟

اخلطط الدرسية	 

املشاهدات الصفية )بناًء على 	 
معايير ومناذج موحدة(

أدلة أخرى ألدوات الدعم	 
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مصادر املعلوماتاألسئلةمعيار النجاح

4. تتحسن نوعية التعليم 
والتعلم

يتمحور 8. نشط  وتعلم  لتعليم  ممارسات  توجد  هل 
حول الطالب؟

اخلطط الدرسية	 

املشاهدات الصفية )بناء على 	 
معايير ومناذج موحدة(

5. يتم غالبية املعلمني 
الذين يدرسون الصفوف 

)1-6( في املدارس املشاركة 
في برنامج التطوير املهني 

املستمر للمعلم القائم 
على املدرسة هذا البرنامج 

كم عدد املعلمني الذين أمتوا برنامج التطوير املهني 9.
املستمر للمعلم القائم على املدرسة؟ 

بورتفوليو املعلم	 

6. تتحسن نسبة بقاء 
الطلبة في مدارسهم. 

 .10

.11

كم عدد الطلبة الذين تسربوا خالل العام أو الفصل 
الدراسي؟

كانوا  ممن  للمدرسة  أعيدوا  الذين  الطلبة  عدد  كم 
عرضة للتسرب؟ 

اإلحصائية املدرسية / أعداد 	 
املتسربني 

التغذية الراجعة من املرشد املدرسي 	 

7. حتسن حضور الطلبة 
ودوامهم املدرسي 

.12

.13

كم عدد أيام الغياب املسجلة خالل.......؟ 

ما هي اإلجراءات املطبقة املتبعة لزيادة التزام الطلبة 
بالدوام املدرسي؟ 

سجالت احلضور والغياب 	 

التغذية الراجعة من املعلم	 

األدلة من اإلجراءات املتبعة 	 

8. حتسن املمارسة املهنية 
واملساءلة لدى املوظفني

.14

.15

.16

هل أجريت مناقشات مع كل موظف لتحديد جوانب 
القوة والضعف لديه؟ وما هي تلك اجلوانب؟ 

ما هي اإلجراءات املوجودة لتحسني املهنية واملساءلة 
لدى املوظفني ؟ 

تطور  وعن  ممارساتهم  عن  املوظفون  يساءل  هل 
املدرسة الكلي؟

جلسات مناقشة إدارة األداء	 

لدى كل موظف خطة تطويرية 	 
توضح جوانب التطور لديه

توجد إجراءات لضمان املساءلة	 

مشاهدات مديري املدارس	 
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مصادر املعلوماتاألسئلةمعيار النجاح

9. حتسن الرضا الوظيفي 
وارتفاع املعنويات لدى 

املوظفني

 .17

.18

كيف يصف املوظفون رضاهم الوظيفي؟

كيف تقيم معنويات املوظفني لديك؟ 

استبانة للموظفني	 

مشاهدات مديري املدارس	 

10. حتسن جودة البيئة 
املادية للتعلم

.19

.20

البيئة  في  الالزمة  التحسينية  االحتياجات  هي  ما 
املادية املدرسية؟ 

املادية  البيئة  لتحسني  متت  التي  اإلجراءات  هي  ما 
املدرسية؟ 

الصور	 

صحيفة رصد البيئة املدرسية 	 
)السجل الصحي( 

أدلة من إجراءات مختلفة )حمالت او 	 
إجراءات أو مشاريع .....(   

11. حتسن جودة البيئة 
االجتماعية للمدرسة 

.21

 .22

.23

شكل  أي  تقبل  عدم  سياسة  املدرسة  تتبنى  هل 
التمييز  أو  اللفظي  أو  اجلسدي  العنف  أشكال  من 

بأشكاله اخملتلفة أو العقاب البدني؟ 

حقوق  نشر  في  املدرسة  أخالقيات  تساهم  هل 
اإلنسان وقيم األمم املتحدة وتوجهات وخطاب املنحى 

اجلامع؟ 

هل املدرسة بيئة صديقة للطفل؟ 

أدلة حول ممارسات إدارية ايجابية: 	 
مدونة السلوك املدرسي، سجالت 

اإلجراءات التأديبية.

أدلة حول مبادرات لتعزيز حقوق 	 
اإلنسان ، قيم األمم املتحدة ، املنحى 

اجلامع ومدارس صديقة للطفل 
خالية من العنف. 

أدلة حول شراكات 	 

صحيفة رصد »مدرسة صديقة 	 
للطفل« 
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مصادر املعلوماتاألسئلةمعيار النجاح

12. ازدياد أنشطة إشراك 
أولياء األمور واجملتمع احمللي 

وحتسن نوعيتها

.24

.25

 .26

هل هناك أنشطة إلشراك أولياء األمور واجملتمع احمللي 
) يوم مفتوح، مهرجان (؟ 

هل تتبنى املدرسة سياسة »الباب املفتوح« وهل يتم 
تشجيع أولياء األمور على املشاركة؟

هل يشعر أولياء األمور بأنهم موضع ترحيب؟ 

تقارير االجتماعات وورشات العمل	 

سجل الزائرين في املدرسة	 

التغذية الراجعة من اجمللس املدرسي	 

13. توزيع األنشطة 
القيادية واملسؤوليات على 

املوظفني

.27

.28

.29

هل يوجد في املدرسة فريق قيادي لديه مسؤوليات 
متفق عليها موزعة بني األعضاء؟ 

كيف مت تقسيم األنشطة القيادية واملسؤوليات بني 
املدير واملدير املساعد؟

ما مدى جناح تشارك املسؤولية؟ 

رسم توضيحي أو قائمة باألدوار 	 
واملسؤوليات التشاركية

أدلة حول فريق قيادي فاعل )فريق 	 
التطوير املدرسي( 

املناقشات مع املدير املساعد 	 
واملعلمني 

14. يدرك مديرو املدارس 
بأن عملهم مثير للتحدي 

وميكن إدارته

.30

.31

هل تشعر بأن عملك مثير للتحدي؟

هل تشعر بأن عملك ميكن إدارته؟ 

15. يقود مديرو املدارس 
عملية التخطيط 

التطويري اإلستراتيجي

.32

.33

.34

.35

.36

هل يوجد خطة تطوير مدرسية تراجع بانتظام؟ 

كيف مت إشراك مدير التعليم واملدير املساعد 
و اجملتمع احمللي في عملية التخطيط؟

هل توضح اخلطة التطويرية رؤية املدرسة وقيمها؟

ما مدى مشاركة الرؤية وممارستها؟

ما مدى جناح تنفيذ اخلطة التطويرية املدرسية؟ 

اخلطة التطويرية املدرسية 	 

أدلة حول العمليات االستشارية 	 
لتطوير خطة املدرسة ورؤيتها

عرض رؤية املدرسة	 

أدلة حول مشاركة الرؤية 	 

أدلة حول جناح تنفيذ اخلطة 	 
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القيادة من أجل المستقبل                                                                                                                             الزيارة المدرسّية األولى ) أجندة العمل(

البيانات األساسّية

اسم املدرسة:                                                                                اسم املدير/ القائد:                                                                               

الّتاريخ:                                                                                           اخلبير التربوي:                                                                                
  

1. تأكّد من فهم مدير املدرسة لبرنامج القيادة من أجل املستقبل. اشرح منوذج البرنامج مستعيناً بدليل مديري املدارس والتعليمات
  اخلاصة بالبرنامج. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. تأكد أن لدى مدير املدرسة نسخاً ممّا يلي: 

دليل مديري املدارس	 

رزمة أدوات التغيير	 

ملف البيانات األساسّية	 

 	ً اجملّمع التدريبيّ األول: كن قائدا

سجّل الّتعلم	 

3. تأكّد من أن مدير املدرسة يستطيع الوصول إلى املوقع اإللكتروني للقيادة من أجل املستقبل ومصادر التعلم اإللكترونية األخرى وأن
  لديه عنوان املوقع وكلمة الّسر.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

البيانات األساسّية. اطلب من مدير بنموذج  املدرسة على األسئلة اخلاّصة  بالعمل مع مدير  احلالي وذلك  املدرسة  أداء  إلى  تعرّف   .4
  املدرسة األدلة اخلاّصة بكل سؤال. شجع مدير املدرسة على إعطاء األدلّة لتدعيم فهمه. اقترح بعض األساليب جلمع األدلة ووّضح أنّه
  ال بد ملدير املدرسة أن يعطي أدلّة تبنّي األثر من دراسة برنامج القيادة من أجل املستقبل وإكمال الواجبات العملية املرتبطة بكل وحدة

  تدريبية.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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5. حددّ مواعيد الزّيارات القادمة على أن تكون الزّيارة القادمة قبل »يوم الّتّطوير«. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. ناقش ترتيبات »جلسات دعم األقران« في املنطقة والتي تعطي مدير املدرسة فرصة للعمل والّتواصل مع زمالئه.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. أكّد على مواعيد »يوم الّتطوير« و »يوم التأثير«.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2



القيادة من أجل المستقبل                                                                                                                                                               الزيارة المدرسّية األولى

البيانات األساسّية

اسم املدرسة:                                                                                اسم املدير/ القائد:                                                                               

الّتاريخ:                                                                                           اخلبير التربوي:                                                                                

كيف نعرف ذلك؟املؤشرات

اإلحصائية 1. ما مدى جودة تقدم الطلبة وحتسنهم ؟  التعليم،  إدارة  معلومات  )نظام  املوجودة  اإللكترونية  البيانات 
املدرسية، اإليديويف ....إلخ( 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

تقييم املعلمني للطلبة - عند البداية وعند النهاية

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

االختبارات اخلارجية - عند البداية وعند النهاية

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

أدلة أخرى

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من الطلبة2. ما هي اجتاهات الطلبة نحو املدرسة والتعلم؟ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

األداء في االختبارات 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املؤشرات

عدد الطلبة الذين يبقون في التعليم

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

عدد الطلبة الذين يلتحقون مبراحل متقدمة من التعليم

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

أدلة أخرى

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3. ما مدى تقدم الكفايات األساسية لدى الطلبة ؟ 

	 العمل مع اآلخرين 

	 إدارة تعلمهم

	 إثارة األسئلة

	 حل املشكالت 

املشاهدة الصفية

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

تقييم املعلمني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 األداء في االختبارات 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من الطلبة

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املؤشرات

سجل مراقبة التحصيل ملدير املدرسة4. ما جودة التعليم والتعلم؟ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

اإلحصائية 5. ما هي نسبة بقاء الطلبة في مدارسهم؟  التعليم،  إدارة  معلومات  )نظام  املوجودة  اإللكترونية  البيانات 
املدرسية، اإليديويف ....إلخ( 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

الدوام  6. إلى أي حد يلتزم الطلبة باحلضور وبأوقات 
املدرسي؟ 

اإلحصائية  التعليم،  إدارة  معلومات  )نظام  املوجودة  اإللكترونية  البيانات 
املدرسية، اإليديويف ....إلخ( 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

مرتفعة  املوظفني  معنويات  تعتبر  درجة  أي  إلى   .7
وإلى أي حد يظهرون سعادتهم وحبهم للعمل؟

التغذية الراجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املؤشرات

سجالت مدير املدرسة، الصور 8. ما مدى جودة البيئة املادية للمدرسة؟

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من املوظفني والطلبة 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1:9 هل ينفذ املعلمون في املدرسة برنامج التطوير 
املهني املستمر للمعلم القائم على املدرسة؟ 

املستمر  التطوير  برنامج  يحدث  مدى  أي  إلى   2:9
الصفية  املمارسات  في  فارقاً  املدرسة  على  القائم 

والتعلم؟

3:9 كم عدد املعلمني الذين أمتّوا البرنامج؟ 

سجالت مدير املدرسة

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

قائمة رصد أنشطة استكمال متطلبات البرنامج 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت مدير املدرسة10. كيف يتم تَشارك املهمات القيادية مع املوظفني؟ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املؤشرات

11. هل يشعر مدير املدرسة أن بإمكانه إدارة املهمات 
املناطة به؟

التغذية الراجعة من املدير

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1:12 هل هناك خطة تطوير مدرسية؟

2:12 هل األهداف واضحة وإستراتيجية؟

التطويرية  اخلطة  تطوير  في  املشاركون  من   3:12
املدرسية؟ 

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

خطة املدرسة التطويرية

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املؤشرات

1:13 هل هناك رؤية واضحة للمدرسة؟ 

2:13 هل يفهم كل املوظفني الرؤية ويتشاركون بها؟ 

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

الرؤية مصاغة في املدرسة

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

14. كيف تُشرك املدرسة أولياء األمور بهدف حتسني 
تقدم الطلبة؟ 

محاضر االجتماعات ومحاضر ورشات العمل ... إلخ

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من أولياء األمور

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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القيادة من أجل المستقبل                                                                                                                              الزيارة المدرسّية الثانية ) أجندة العمل(

زيارة المختص التربوي للمدرسة – لقاء الدعم لمدير المدرسة 

اسم املدرسة:                                                                                اسم املدير/ القائد:                                                                               

الّتاريخ:                                                                                           اخلبير التربوي:                                                                                
  

الزيارة المدرسية الثانية - ) بعد يوم االنخراط وقبل يوم التطوير( 

أسئلة إلدارة احلوار:

1. كيف ترى دراستك لبرنامج القيادة من أجل املستقبل؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. هل بإمكاننا االطالع على ملف البيانات األساسية لديك؟ هل يقدم هذا امللف بيانات جيدة حول جودة التعليم حالياً في مدرستك؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. ما هي الوحدات والواجبات العملية التي قمت بإمتامها من اجملمع التدريبي األول: »كن قائًدا« ؟

الواجبات العملية التي اُكملتالدراسة التي اُكملتاسم الوحدة

القيادة واإلدارة	 

القيادة بهدف معنوي	 

األخالق والقيم	 

وضع رؤيتك وتعميمها	 

دور مدير املدرسة / قائد املدرسة	 

التفكير والتخطيط بطريقة 	 
إستراتيجية
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4. ما هي األمور التي سارت بشكل جيد أثناء دراستك للمجمع التدريبي األول في الوحدة األولى؟

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. ما هي األجزاء التي كانت تشكل حتدياً لك من اجملمع التدريبي األول أو من الواجبات العملية؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. ما هي األدلة التي جمعتها؟ هل ميكننا االطالع عليها؟ هل جتد سجل التعلم مفيداً لتدوين أفكارك وتعلمك؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. هل قمت بلقاء مدير مدرسة آخر للنقاش في برنامج القيادة من أجل املستقبل؟ إذا قمت بذلك، ما هي األمور التي تعلمتها؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. هل قمت بتنفيذ زيارة ملدرسة أخرى أو استضفت مدارس أخرى في مدرستك »جلسات دعم األقران« ؟ ماذا تعلمت من تلك الزيارات؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. هل حددت موعداً للزيارة اخلاصة بيوم التطوير؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. هل هناك قضايا أخرى ترغب مبناقشتها؟ هل هناك جوانب أخرى للدعم ترغب بها مني أو من أحد زمالئي أو من مدير التعليم؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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القيادة من أجل المستقبل                                                                                                                                                                الزيارة المدرسية الثالثة 

زيارة المختص التربوي للمدرسة – لقاء الدعم لمدير المدرسة 

اسم املدرسة:                                                                                اسم املدير/ القائد:                                                                               

الّتاريخ:                                                                                           اخلبير التربوي:                                                                                
  

الزيارة المدرسية الثالثة - ) بعد يوم التطوير وقبل يوم التأثير(  

أسئلة وقائمة رصد إلدارة احلوار:

1. كيف ترى دراستك لبرنامج القيادة من أجل املستقبل؟

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. هل تقوم بجمع األدلة حول تعلمك وتطورك كقائد؟

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. ما هي الوحدات والواجبات العملية التي قمت بإمتامها من اجملمعات التدريبية: الثاني والثالث والرابع؟

الدراسة التي اُكملتاسم الوحدةاجملمع التدريبي
الواجبات العملية التي 

اُكملت

اجملمع التدريبي الثاني: 
قيادة الفرق

1. املعايير والكفايات 

2. القائد الذكي عاطفياً

3. أساليب القيادة وإستراتيجياتها

4. تطوير فريق عالي األداء
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الدراسة التي اٌكملتاسم الوحدةاجملمع التدريبي
الواجبات العملية التي 

اُكملت

5. القيادة املوزعة 

اجملمع التدريبي الثالث: 
حتسني التعليم والتعلم

1. مشاهدة وحتسني التعليم والتعلم

2. التعليم في احلاالت الطارئة

3. قيادة وإدارة وتنفيذ برنامج التطوير 
املهني املستمر للمعلم القائم على 

املدرسة.

4. تطوير بيئة التعليم والتعلم

5. تطوير املناخ من أجل التعليم 
والتعلم

6. خفض نسبة التباين الداخلي في 
املدرسة

7. تطوير التقومي التكويني

اجملمع التدريبي الرابع: 
تقييم وإدارة أداء املوظفني 

1. تقييم وإدارة األداء

2. مهارات التوجيه وطرح األسئلة
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الدراسة التي اُكملتاسم الوحدةاجملمع التدريبي
الواجبات العملية التي 

اُكملت

3 . مهارات املراجع )املقّيم(

4. حتدي األشخاص ومساءلتهم

5. توفير التطوير املهني املستمر 
جلميع العاملني

6. تقييم املدرسة وحتسينها

4. ما هي األمور التي سارت بشكل جيد أثناء دراستك لكل من اجملمعات؟

______________________________________________________________________________ الثاني:  اجملمع 

 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

اجملمع الثالث: ______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ الرابع:  اجملمع 

 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

5. ما هي األجزاء التي كانت تشكل حتديًا لك من اجملمعات أو من الواجبات العملية؟

______________________________________________________________________________ الثاني:  اجملمع 

 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

اجملمع الثالث: ______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ الرابع:  اجملمع 

 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
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6. ما هي األدلة التي جمعتها؟ هل ميكننا االطالع عليها؟ هل جتد سجل التعلم مفيًدا لتدوين أفكارك وتعلمك؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. هل قمت بلقاء مدير مدرسة آخر للنقاش في برنامج القيادة من أجل املستقبل؟ إذا قمت بذلك، ما هي األمور التي تعلمتها؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. هل قمت بتنفيذ زيارة ملدرسة أخرى أو استضفت مدارس أخرى في مدرستك » جلسات دعم األقران« ؟ ماذا تعلمت من تلك الزيارات؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. هل حددت موعًدا للزيارة اخلاصة بيوم التأثير؟ 

_______________________________________________________________________________________

10. هل هناك قضايا أخرى ترغب مبناقشتها؟ هل هناك جوانب أخرى للدعم ترغب بها مني أو من أحد زمالئي أو من مدير التعليم؟ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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القيادة من أجل المستقبل                                                                                                                                                              الزيارة المدرسية الرابعة

معايير النجاح

اسم املدرسة:                                                                                اسم املدير/ القائد:                                                                               

الّتاريخ:                                                                                           اخلبير التربوي:                                                                                

كيف نعرف ذلك؟املعايير

اإلحصائية 1. التحّسُن األكادميّي لدى الّطلبة و تقدُّمهم  التعليم،  إدارة  معلومات  )نظام  املوجودة  اإللكترونية  البيانات 

املدرسية، اإليديويف....إلخ( 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

تقييم املعلمني للطلبة 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

االختبارات اخلارجية 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

أدلة أخرى

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ن توّجهات الّطلبة نحو املدرسة وطموحاتهم  التغذية الراجعة من الطلبة2. حتسُّ

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املعايير

األداء في االختبارات 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

عدد الطلبة الذين يبقون في التعليم

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

عدد الطلبة الذين يلتحقون مبراحل متقدمة من التعليم 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

تقييم املعلمني 3. تتحّسن الكفايات األساسّية للّطلبة 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

األداء في االختبارات 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

الّتغذية الرّاجعة من الّطلبة

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2



3

كيف نعرف ذلك؟املعايير

السجل اإلشرافي ملدير املدرسة4. تتحّسن نوعّية الّتعليم والّتعلم 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

اإلحصائية 5. تتحّسن نسبة بقاء الطلبة في مدارسهم  التعليم،  إدارة  معلومات  )نظام  املوجودة  اإللكترونية  البيانات 
املدرسية، اإليديويف ....إلخ( 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

6. يتحّسن حضور الطلبة والتزامهم بأوقات الدوام 
املدرسي 

اإلحصائية  التعليم،  إدارة  معلومات  )نظام  املوجودة  اإللكترونية  البيانات 
املدرسية، اإليديويف ....إلخ( 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

لدى  املعنويات  وارتفاع  الوظيفي  الرّضا  حتّسن   .7
املوّظفني 

الّتغذية الرّاجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت مدير املدرسة والصور الفوتوغرافية8. حتّسن جودة البيئة املادية للمدرسة

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

الّتغذية الرّاجعة من املوظفني والّطلبة 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املعايير

التطوير  برنامج  املدرسة  في  املعلمني  أغلب  يُتم   .9
املهني املستمر للمعلم القائم على املدرسة وهناك 
وعلى  التعلم  على  للبرنامج  واضٌح  إيجابيٌّ  أثرٌ 

املمارسات داخل الغرف الّصفية 

 سجالت مدير املدرسة

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت اخملتّص الّتربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

قائمة رصد أنشطة استكمال متطلبات البرنامج

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

على  واملسؤوليات  القيادية  األنشطة  تُوزع   .10
املوظفني 

سجالت مدير املدرسة

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

محاضر االجتماعات واملشاريع ...إلخ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املعايير

11. يُدرك مديرو املدارس بأن هناك حتديات في تنفيذ 
املهمات املناطة بهم إال أنه ميكن إدارتها

التغذية الراجعة من املدير

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

أهدافاً  املدرسية  التطويرية  اخلطط  تظهر   .12
مبشاركة  ومتميزةً  واضحًة  حتسينيًة  إستراتيجيًة 

جميع املوظفني

سجالت اخملتص التربوي

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

اخلطة التطويرية املدرسية

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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كيف نعرف ذلك؟املعايير

جميع  فيها  شارك  وقد  واضحة  املدرسة  رؤية   .13
العاملني في املدرسة .

سجالت اخملتص التربوي وجود الرؤية في الوثائق املدرسية

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من املوظفني

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

األنشطة  في  األمور  أولياء  مشاركة  إزدياد   .14
املدرسية وحتسن نوعية هذه املشاركة

محاضر االجتماعات ومحاضر ورشات العمل ... إلخ

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

التغذية الراجعة من أولياء األمور

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


