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نبذة عامة عن الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب
ت�أ�س�ست الهيئ ُة حتت م�سمى هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب مبوجب املر�سوم امللكي رقم
( )32ل�سنة ( ،)2008بو�صفها هيئة وطنية م�ستقلة تتبع جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين،
وتخ�ضع لإ�شرافه .وقد متت �إعادة ت�سمية الهيئة مبوجب املر�سوم امللكي رقم ( )83ل�سنة (،)2012
لي�صبح م�س َّماها الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب .ومبوجب املر�سوم
امللكي ال�صادر ت�شمل مهام الهيئة �ضمان ا�ستيفاء جودة التعليم والتدريب يف اململكة لأف�ضل
املعايري واملمار�سات الدولية ،حيث �أُوكل �إليها "مراجعة جودة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية
يف �ضوء امل�ؤ�شرات اال�سرت�شادية التي ت�ضعها الهيئة" ،مبا يتوافق مع الر�ؤية االقت�صادية 2030
ململكة البحرين.
وحتديدا هي :مراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية من
وللهيئة ثالثة �أعمال رئي�سة،
ً
قبل الإدارة العامة ملراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية ،و�إن�شاء وتطوير الإطار الوطني
للم�ؤهالت من قبل الإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت ،و�إجراء االمتحانات الوطنية من قبل
�إدارة االمتحانات الوطنية .وتتكون الإدارة العامة ملراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية من
�أربع �إدارات ،هي� :إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية ،و�إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة
وريا�ض الأطفال ،و�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني ،و�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،يف حني ت�ضم الإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت اًّ
كل من �إدارة عمليات
الإطار الوطني ،و�إدارة التعاون والتن�سيق الأكادميي.
�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية ،و�إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة
وريا�ض الأطفال
ُت َع ُّد �إدارتا مراجعة �أداء املدار�س احلكومية ،ومراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال من
�إدارات الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب ،وتخت�صان بتقييم ومراجعة
�أداء املدار�س احلكومية واخلا�صة وريا�ض الأطفال؛ من �أجل االرتقاء مب�ستوى التعليم فيها يف
مملكة البحرين.
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م�سئولتي عن:
و ُت َع ُّد الإدارتان
نْ
•
•
•
•
•

و�ضع املعايري اخلا�صة ب�ضمان جودة التعليم يف املدار�س وريا�ض الأطفال
لكل من :م�ؤ�شرات قيا�س جودة الأداء ،وعمليات املراجعة
و�ضع النماذج اال�سرت�شادية ٍ
و�ضوابطها
تقييم جودة ما يتم تقدميه يف جميع املدار�س وريا�ض الأطفال ،وتقدمي التقارير عنها
ن�شر �أف�ضل املمار�سات
و�ضع التو�صيات؛ لتطوير �أداء املدار�س وريا�ض الأطفال.

كما ت�شمل املراجعة متابعة �أداء املدار�س وريا�ض الأطفال ،وتقييم جودة ما يتم تقدميه يف �ضوء
جمموعة من امل�ؤ�شرات الوا�ضحة .وتتم املراجعات با�ستقاللية ومو�ضوعية و�شفافية ،وتقدم
معلومات مهمة عن جوانب القوة ،واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير؛ للم�ساعدة يف تركيز اجلهود
واملوارد بو�صفها جز ًءا من عملية تطوير املدار�س وريا�ض الأطفال؛ من �أجل االرتقاء مب�ستوى
الأداء ب�صورة عامة.
مبادئ املراجعة
ترتكز عمليات مراجعة �أداء املدار�س على املبادئ الرئي�سة التالية:
الطالب حمور العملية التعليمية :ي�شكل منو خربات الطلبة وتنمية �إجنازاتهم ومهاراتهم
أ�سا�سا يف عملية املراجعة.
حمو ًرا � ً
التعليم والتعلم :يقييم فريق املراجعة مدى فاعلية طرائق التعليم والتعلم تقيي ًما �شاملاً  ،مبا
فيها مهارات الإدارة ال�صفية والتعلم الذاتي وعمليات التخطيط والتقومي ،يف تعزيز عملية التعلم,
ودورها يف تطوير م�ستويات �إجناز الطلبة.
م�ساعدا يف حت�سني فاعلية عمليات املدر�سة
التح�سني امل�ستمرُ :تعد عملية املراجعة عن�ص ًرا
ً
املرتبطة بالتقييم الذاتي ،والتخطيط ،والتطوير امل�ستمر.
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الت�شاركية واالنفتاح :تنطلق عملية املراجعة من تقييم املدر�سة الذاتي ،وت�شارك �إدارة
املدر�سة يف جميع مراحل عملية املراجعة ،من تخطيط ،وتنظيم ،وتوفري الأدلة؛ ل�صياغة الأحكام
وفق مبد�أ" :العمل معك" ،ولي�س "التفتي�ش عليك".
ال�شفافية :يتم ن�شر تقارير املراجعات ب�صور ٍة ت�ضمن و�صول كافة ال�شركاء للمعلومات ب�سهولة
وي�سر �أ�سا�سها املو�ضوعية والدقة.
الإلتزام املهني :يلتزم املراجعون بقواعد ال�سلوك وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها
يف الهيئة� ,إ�ضافة �إلى تقييم املدار�س مبو�ضوعية ونزاهة ،و�إ�صدار الأحكام العادلة ،والدقيقة
واملتجان�سة.
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الإطار العام ملراجعة �أداء املدار�س
يحدد الإطار العام للمراجعة متطلبات التقييم التي ت�ستخدم يف مراجعة �أداء املدار�س يف مملكة
البحرين ،ويتناول املجاالت الرئي�سة التي �سيقوم املراجعون بتقييمها عند �إ�صدار الأحكام؛
التح�سن.
للو�صول �إلى حكم عام على فاعلية �أداء املدر�سة ،وقدرتها على
ّ
ّ
التو�صل �إليها خالل عملية مراجعة �أداء كل
وتو�ضح وثيقة الإطار العام للمراجعة الأحكام التي يتم ّ
مدر�سة وف ًقا ل�سيا�سات الهيئة و�إجراءاتها ،وبنا ًء على معايري املراجعة .و ُيطلب �إلى املدار�س اتّباع
نف�س الإطار ،والأحكام يف تقييمها َّ
الذاتي.
يق ّيم الإطار العام للمراجعة ما يلي:
• جودة املخرجات
		

 -جمال �إجناز الطلبة الأكادميي.

		

 -جمال التطور ال�شخ�صي للطلبة.

• جودة العمليات الرئي�سة
		

 -جمال التعليم والتعلم.

		

 -جمال م�ساندة الطلبة و�إر�شادهم.

• �ضمان جودة املخرجات والعمليات
		

 -جمال القيادة والإدارة واحلوكمة.

�ست�ؤدي الأحكام على املعايري املت�ضمنة يف كل جمال من جماالت الإطار العام �إلى احلكم على
درجة كل جمال منها؛ للو�صول �إلى احلكم على مدى الفاعلية العامة لأداء املدر�سة ،وقدرتها على
التح�سن.
ّ
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مقايي�س الأحكام
الإجراءات واملمار�سات امل�شار �إليها بعالمة " ،"يتم احلكم عليها وفق مقيا�س مك ّون من �أربع
درجات على النحو التايل:
التف�سري
الدرجة
يتم تنفيذ املمار�سات والإجراءات ب�صورة م�ستمرة ،بحيث تكون
دائ ًما (�أ)
أمنوذجا ك�آلية عمل متبعة يف املدر�سة.
� ً
يتم تنفيذ املمار�سات والإجراءات يف معظم الأوقات يف املدر�سة.
غال ًبا (ب)
يتم تنفيذ املمار�سات والإجراءات �أحيا ًنا� ،أو تكون غري مكتملة ،وال
�أحيا ًنا (ج)
أمنوذجا يف املدر�سة.
ميكن اعتبارها � ً
ال يتم تنفيذ املمار�سات والإجراءات يف مو�ضعها .كما �أن هناك
تباي ًنا جوهر ًّيا يف املمار�سات ،وتفتقد الإجراءات الثبات عند
غري موجود (د)
تطبيقها.
واملعايري امل�شار �إليها بعالمة "� ،"سـيتم احلكم عليها وفق مقيا�س مك ّون من �أربع درجات
على النحو التايل:
الدرجة
ممتاز ()1

ج ّيد ()2
مر�ض ()3
ٍ
غري مالئم ()4

التف�سري
يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا جاءت جودة ممار�سات جميع املعنيني
باملعيار �أو الغالبية العظمى منهم؛ متنوع ًة وذات �إنتاجية عالية،
وكانت فاعلية الأداء واملبادرات ا�ستثنائية تفوق التوقعات كث ًريا،
وتعك�س ب�صورة كبرية التح�سن والتطوير ،وميكن اعتبارها مناذج
ُيحتذى بها.
يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا جاءت جودة ممار�سات معظم املعنيني
باملعيار؛ متنوع ًة وذات �إنتاجية ،وكان الأداء فاعلاً  ،واملبادرات
م�ستمرة وتفوق التوقعات �أحيا ًنا ،وتعك�س ب�صورة كبرية التح�سن
والتطوير.
يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا جاءت جودة ممار�سات �أغلب املعنيني
عموما ،وكان الأداء واملبادرات يف
باملعيار يف امل�ستوى املقبول
ً
امل�ستوى املتوقع ،وتعك�س بع�ض التح�سن والتطوير.
احلكم يف الغالب� ،إذا جاءت جودة ممار�سات املعنيني
َي�صدر هذا
ُ
باملعيار يف م�ستوى غري منا�سب ،وكان الأداء يف م�ستوى �أقل من
امل�ستوى املتوقع ،وال يعك�س �أي حت�سن من�شود.
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�أما املجاالت امل�شار �إليها بعالمة "□" ،ف�سيتم احلكم عليها وفق مقيا�س مك ّون من �أربع
درجات ،و�سيو�ضح الو�صف املف�صل يف �إطار املراجعة كيفية تف�سري الأحكام لكل جمال،
التح�سن.
والفاعلية العامة ،والقدرة على
ّ
�أحكام املجاالت وتف�سريها
جودة املخرجات
□ جمال �إجناز الطلبة الأكادميي
للتو�صل �إلى احلكم العام على هذا املجال� ،سي�ؤخذ يف االعتبار الإجراءات واملمار�سات التالية:

		
		 تطبيق االختبارات الت�شخي�صية؛ للتع ّرف على قدرات الطلبة عند التحاقهم باملدر�سة

		
		 حتليل نتائج �أداء الطلبة

		
		 االحتفاظ ب�سجالت الإجناز الأكادميي للطلبة.

�سيتم احلكم على جودة معيا َري املجال؛ بالوقوف على مدى �إحراز الطلبة من جميع الأعمار
والقدرات واخللفيات الأمور التالية:
		
		

	امل�ستويات املتوقعة منهم ب�صورة عامة ،خا�ص ًة يف املواد الأ�سا�سية مقارن ًة بامل�ستويات
املحددة يف املنهج املطبق باملدر�سة ،و�أية م�ستويات دولية يتم تطبيقها
	التقدم املتوقع منهم ح�سب قدراتهم املختلفة؛ مقارنة مب�ستوياتهم عند بدء التحاقهم
باملدر�سة ،و�أثناء تعلمهم يف الدرو�س.
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�أحكام جمال �إجناز الطلبة الأكادميي

ممتاز ()1

ج ّيد ()2

مر�ض ()3
ٍ

غري مالئم ()4

يمُ نح هذا احلكم� ،إذا حقق الطلبة يف االختبارات الداخلية،
واالمتحانات اخلارجية معدالت جناح مرتفعة ج ًّدا ب�صورة
منتظمة ،ون�سب �إتقان عالية ،و�إذا �أحرز �أغلبهم يف الدرو�س وما
م�ستويات �أعلى كث ًريا من امل�ستوى املتوقع
يقومون به من �أعمال
ٍ
وتقدما عال ًيا مقارنة مب�ستوياتهم وقدراتهم
مقارن ًة ب�أقرانهم،
ً
ال�سابقة.
يمُ نح هذا احلكم� ،إذا حقق الطلبة يف االختبارات الداخلية،
واالمتحانات اخلارجية معدالت جناح ون�سب �إتقان مرتفعة ،و�إذا
م�ستويات
�أحرز �أغلبهم يف الدرو�س وما يقومون به من �أعمال
ٍ
وتقدما مرتف ًعا مقارنة
تفوق امل�ستوى املتوقع مقارنة ب�أقرانهم،
ً
مب�ستوياتهم وقدراتهم ال�سابقة.
�سيكون �إجناز الطلبة الأكادميي مر�ض ًيا� ،إذا حقق الطلبة يف
االختبارات الداخلية ،واالمتحانات اخلارجية معدالت جناح
ون�سب �إتقان متو�سطة ،و�إذا �أظهر �أغلبهم يف الدرو�س وما يقومون
به من �أعمال امل�ستويات املنا�سبة مقارنة ب�أقرانهم ،والتقدم املتوقع
مقارنة مب�ستوياتهم وقدراتهم ال�سابقة.
َي�صدر هذا احلكم� ،إذا جاءت م�ستويات عدد كبري من الطلبة
مبعدالت جناح ون�سب �إتقان منخف�ضة بوجه عام ،و�إذا �أظهر عدد
كبري منهم يف الدرو�س وما يقومون به من �أعمال م�ستويات �أقل
كاف مقارنة
من امل�ستوى املتوقع مقارنة ب�أقرانهم،
وتقدما غري ٍ
ً
مب�ستوياتهم وقدراتهم ال�سابقة.

□ جمال التطور ال�شخ�صي للطلبة
للتو�صل �إلى احلكم العام على هذا املجال� ،سي�ؤخذ يف االعتبار الإجراءات واملمار�سات التالية:

		
		االحتفاظ ب�سجالت انتظام الطلبة يف احل�ضور �إلى املدر�سة ،والتزامهم املواعيد
املحددة

		
		 االحتفاظ ب�سجالت م�شاركة الطلبة يف الأن�شطة الال�صفية

		
		 توثيق حاالت ال�سلوك غري ال�سوي ،والإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال

7

�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بالوقوف على مدى قيام الطلبة من جميع الأعمار بالأمور
التالية:
		
		
		
		
		
		
		

 امل�ساهمة يف احلياة املدر�سية بفاعلي ٍة ،وثق ٍة بالنف�س
 التزام ال�سلوك احل�سن ،واحرتام �آراء الآخرين وم�شاعرهم ومعتقداتهم
 ال�شعور بالأمن النف�سي ،والتحرر من ال�سلوك الذي يرهبهم �أو يهددهم
	تمَ َ ُّثل ِق َيم املواطنة ،وفهم الثقافة البحرينية ،والقيم الإ�سالمية
 االنتظام يف احل�ضور �إلى املدر�سة ،والتزام املواعيد �أثناء اليوم الدرا�سي
 القدرة على التعلم ذات ًّيا
 العمل والتوا�صل بفاعلية مع الآخرين.

�أحكام جمال التطور ال�شخ�صي للطلبة

ممتاز ()1

ج ّيد ()2
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يمُ نح هذا احلكم� ،إذا جاءت معايري التطور ال�شخ�صي للطلبة
ذات الثقل يف امل�ستوى املمتاز ،وت�شمل :م�ساهمة الطلبة يف احلياة
املدر�س ّية ،والتزامهم ال�سلوك احل�سن ،وتمَ َ ُّثلهم ِق َي َم املواطنة
والقيم الإ�سالمية ،و�شعورهم بالأمن النف�سي وحتررهم من
ال�سلوك الذي يرهبهم ،على �أال تكون بقية املعايري �أقل من امل�ستوى
اجليد.
احلكم� ،إذا جاءت معايري التطور ال�شخ�صي للطلبة ذات
يمُ نح هذا
ُ
الثقل يف امل�ستوى اجل ِّيد على الأقل ،على �أال تكون بقية املعايري �أقل
من امل�ستوى املر�ضي.

مر�ض ()3
ٍ

�سيكون التطور ال�شخ�صي للطلبة مر�ض ًيا� ،إذا جاءت معايري املجال
ذات الثقل يف امل�ستوى املر�ضي ،ولي�س �أقل من ذلك ،ويحتمل �أن
يكون ٌ
بع�ض منها يف امل�ستوى اجليد.

غري مالئم ()4

احلكم� ،إذا جاء �أحد معايري التطور ال�شخ�صي للطلبة
َي�صدر هذا
ُ
ذات الثقل يف امل�ستوى غري املالئم.

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال

جودة العمليات الرئي�سة
□ جمال التعليم والتعلم
للتو�صل �إلى احلكم العام على هذا املجال� ،سي�ؤخذ يف االعتبار الإجراءات واملمار�سات التالية:
		
		
		
		
		


		

		

		

		

		

م�ؤهالت املعلمني املهنية املنا�سبة لأداء وظائفهم
خطط الدرو�س التي ي�سرت�شد بها املعلمون يف عملية التعليم
بدء الدرو�س وانتها�ؤها يف املوعد املحدد
م�شاركة الطلبة �أهداف التعلم
ت�صحيح �أعمال الطلبة ،وتوفري تغذية راجعة مل�ساندة التعلم امل�ستمر.

�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بالوقوف على مدى قدرة املعلمني على ما يلي:
		
		
		
		
		
		

	تطبيق �إ�سرتاتيجيات تعليم وتعلم ،وتوظيف م�صادر وموارد تعليمية؛ ت�ؤدي �إلى تَعلم
فاعل
�	إدارة الدرو�س ب�صورة َّ
منظمة ومنتجة
 حتفيز الطلبة وت�شجيعهم ،و�إثارة دافعيتهم نحو التعلم؛ للم�شاركة بفاعلية يف الدرو�س
 التوظيف الفاعل للتقومي ،والواجبات ،والأن�شطة؛ من �أجل التعلم
 متكني الطلبة من تطوير مهارات التفكري العليا لديهم
 توظيف التمايز؛ مبا يلبي احتياجات الطلبة ،ويتحدى قدراتهم املختلفة.

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال
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�أحكام جمال التعليم والتعلم
ممتاز ()1

مينح هذا احلكم� ،إذا جاءت معايري التعليم والتعلم ذات الثقل يف
امل�ستوى املمتاز ،وت�شمل :توظيف املعلمني الإ�سرتاتيجيات واملوارد
التعليمية بفاعلية ،و�إدارة الدرو�س ،و�إثارة دافعية الطلبة نحو
امل�شاركة الفاعلة يف الدرو�س ،وتوظيف التقومي من �أجل التعلم،
على �أال تكون بقية املعايري �أقل من امل�ستوى اجليد.

ج ّيد ()2

مينح هذا احلكم� ،إذا جاءت معايري التعليم والتعلم ذات الثقل
يف امل�ستوى اجل ِّيد على الأقل ،على �أال تكون بقية املعايري �أقل من
امل�ستوى املر�ضي.

مر�ض ()3
ٍ

�سيكون جمال التعليم والتعلم مر�ض ًيا� ،إذا جاءت املعايري ذات
الثقل يف امل�ستوى املر�ضي ،ولي�س �أقل من ذلك ،ويحتمل �أن يكون
ٌ
بع�ض منها يف امل�ستوى اجليد.

غري مالئم ()4

ي�صدر هذا احلكم� ،إذا جاء �أحد معايري التعليم والتعلم ذات
الثقل يف امل�ستوى غري املالئم.

□ جمال م�ساندة الطلبة و�إر�شادهم
للتو�صل �إلى احلكم العام على هذا املجال� ،سي�ؤخذ يف االعتبار الإجراءات واملمار�سات التالية:
 االحتفاظ ب�سجالت خا�صة مبتابعة التقدم الأكادميي للطلبة
 االحتفاظ ب�سجالت خا�صة مبتابعة التطور ال�شخ�صي للطلبة
 توفري معلومات للطلبة عن املناهج واالختيارات الدرا�سية
�	إحاطة �أولياء الأمور عل ًما بتقدم �أبنائهم
�	أنظمة املدر�سة وقوانينها التي حتدد ال�سلوك املقبول
 االحتفاظ ب�سجالت ال�صيانة ،وتقييم املخاطر املتعلقة بال�صحة وال�سالمة.
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�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال

�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بالوقوف على مدى قيام املدر�سة بالأمور التالية:
 تلبية احتياجات الطلبة التعليمية على اختالف فئاتهم
	تلبية احتياجات الطلبة؛ مبا يعزز تطورهم ال�شخ�صي ،وم�ساندتهم بعناية عندما تكون لديهم
م�شكالت
 تعزيز خربات الطلبة واهتماماتهم املختلفة بالأن�شطة الال�صفية
 توفري بيئة �صحية �آمنة للطلبة و�أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية
 تهيئة الطلبة ،و�إعدادهم للمرحلة التالية من التعليم و�/أو التوظيف
 دعم الطلبة ذوي الإعاقة ,من خالل توظيف املوارد الب�شرية واملادية
 تعزيز مهارات الطلبة احلياتية.
�أحكام جمال م�ساندة الطلبة و�إر�شادهم
ممتاز ()1

يمُ نح هذا احلكم� ،إذا جاءت معايري امل�ساندة والإر�شاد ذات
الثقل يف امل�ستوى املمتاز ،وت�شمل :تلبية االحتياجات التعليمية،
وال�شخ�صية للطلبة ،وتعزيز خرباتهم واهتماماتهم املختلفة
بالأن�شطة الال�صفية ،وتوفري بيئة �صحية �آمنة ،على �أال تكون بقية
املعايري �أقل من امل�ستوى اجليد.

ج ّيد ()2

يمُ نح هذا احلكم� ،إذا جاءت معايري امل�ساندة والإر�شاد ذات الثقل
يف امل�ستوى اجل ِّيد على الأقل ،على �أال تكون بقية املعايري �أقل من
امل�ستوى املر�ضي.

مر�ض ()3
ٍ

�سيكون جمال امل�ساندة والإر�شاد مر�ض ًيا� ،إذا جاءت املعايري ذات
الثقل يف امل�ستوى املر�ضي ،ولي�س �أقل من ذلك ،ويحتمل �أن يكون
ٌ
بع�ض منها يف امل�ستوى اجليد.

غري مالئم ()4

َي�صدر هذا احلكم� ،إذا جاء �أحد معايري امل�ساندة والإر�شاد ذات
الثقل يف امل�ستوى غري املالئم.

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال
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�ضمان جودة املخرجات والعمليات
□ جمال القيادة والإدارة واحلوكمة
للتو�صل �إلى احلكم العام على هذا املجال� ،سي�ؤخذ يف االعتبار الإجراءات واملمار�سات التالية:
		
		
		
		
		
		


		 وجود و�صف وظيفيُ ،ي َو�ضح م�سئوليات �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية ومهامهم
		�سعي املدر�سة ب�صورة منتظمة؛ ال�ستطالع �آراء الطلبة و�أولياء �أمورهم عن جودة ما

تقدمه لهم
		 وجود �آليات وا�ضحة؛ ل�ضمان ومتابعة جودة �أداء املدر�سة

		االحتفاظ ب�سجالت الحتياجات التطور املهني للمعلمني ،والربامج التي مت اال�ستفادة

منها
		 ر�ؤية املدر�سة املكتوبة ور�سالتها

		خطط املدر�سة ،و�أنظمة العمل التي تو�ضح كيفية تنظيم وترتيب املنهج الدرا�سي،

(وكيفية اختياره يف املدار�س اخلا�صة).

�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بتقييم ومتابعة ما يلي:
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	عمليات التقييم الذاتي والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،ومدى تركيزها على حتقيق ر�ؤية
املدر�سة ور�سالتها
�	أدوار وم�سئوليات قيادة املدر�سة على اختالف م�ستوياتها ،يف �إدارة العاملني ،وتطوير
�أدائهم
 العالقات ال�سائدة بني منت�سبي املدر�سة؛ مبا يدفعهم نحو التطوير
 فاعلية توظيف املوارد ،مبا فيها التمويل ،واملرافق ،وامل�صادر التعليمية
 توا�صل املدر�سة الفاعل مع املجتمع املحلي ،واملجتمع ككل
	دور حوكمة املدر�سة يف م�ساءلة القيادة املدر�سية عن �أداء املدر�سة ،وم�ساهمتها يف
القيادة الإ�سرتاتيجية لها (للمدار�س اخلا�صة).

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال

�أحكام جمال القيادة والإدارة واحلوكمة
ممتاز ()1

ج ّيد ()2
مر�ض ()3
ٍ
غري مالئم ()4

يمُ نح هذا احلكم� ،إذا جاءت معايري القيادة والإدارة واحلوكمة
ذات الثقل يف امل�ستوى املمتاز ،وت�شمل :عمليات التخطيط
الإ�سرتاتيجي ،و�إدارة العاملني وتطوير �أدائهم ومعنوياتهم،
والعالقات ال�سائدة بني منت�سبي املدر�سة ،على �أال تكون بقية
املعايري �أقل من امل�ستوى اجليد.
يمُ نح هذا احلكم� ،إذا جاءت معايري القيادة والإدارة واحلوكمة
ذات الثقل يف امل�ستوى اجل ِّيد ،على �أال تكون بقية املعايري �أقل من
امل�ستوى املر�ضي.
�سيكون جمال القيادة والإدارة واحلوكمة مر�ض ًيا� ،إذا جاءت
املعايري ذات الثقل يف امل�ستوى املر�ضي ،ولي�س �أقل من ذلك،
ويحتمل �أن يكون ٌ
بع�ض منها يف امل�ستوى اجليد.
ي�صدر هذا احلكم� ،إذا جاء �أحد معايري القيادة والإدارة واحلوكمة
ذات الثقل يف امل�ستوى غري املالئم.

□ الفاعلية العامة
�أحكام الفاعلية العامة

ممتاز ()1

ج ّيد ()2

مر�ض ()3
ٍ

يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا ظهر ك ٌّل من جما ْ
يل� :إجناز الطلبة الأكادميي،
والتعليم والتعلم بامل�ستوى املمتاز ،وهذا من غري املتوقع �أن يحدث
�إذا كانت القيادة والإدارة واحلوكمة مب�ستوى �أقل من ممتاز ،على
�أال َّ
تقل �أحكام بقية املجاالت عن امل�ستوى اجليد .كما �أنَّ هناك
جوانب وممار�سات ا�ستثنائية ميكن اعتبارها مناذج متميزة ،كما
ميكن للمدار�س الأخرى اال�ستفادة منها يف تطوير �أدائها.
يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا كان ك ٌّل من جما ْ
يل� :إجناز الطلبة الأكادميي،
والتعليم والتعلم بامل�ستوى اجليد على الأقل ،وهذا من غري املتوقع
�أن يحدث �إذا كانت القيادة والإدارة واحلوكمة مب�ستوى �أقل من
بوجه عام ،وقد تكون
جيد ،ومن املتوقع �أن يكون �أداء املدر�سة قو ًّيا ٍ
فيها جوانب متميزة ،وال توجد مواطن �ضعف رئي�سة.
�ستكون فاعلية املدر�سة مر�ضية� ،إذا جاء ك ٌّل من� :إجناز الطلبة
الأكادميي ،والتطور ال�شخ�صي ،والتعليم والتعلم بامل�ستوى املر�ضي
على الأقل ،وهذا من غري املتوقع �أن يحدث �إذا كانت القيادة
والإدارة واحلوكمة مب�ستوى �أقل من امل�ستوى املر�ضي.

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال
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غري مالئم ()4

ي�صدر هذا احلكم يف الغالب� ،إذا جاء � ٌّأي من� :إجناز الطلبة
الأكادميي� ،أو التعليم والتعلم� ،أو التطور ال�شخ�صي للطلبة يف
امل�ستوى غري املالئم ،وغال ًبا ما يحدث هذا عندما تكون القيادة
والإدارة واحلوكمة مب�ستوى غري مالئم.

التح�سن
□ قدرة املدر�سة اال�ستيعابية على
ّ
التح�سن
�أحكام القدرة اال�ستيعابية على
ّ

ممتاز ()1

ج ّيد ()2

مر�ض ()3
ٍ

غري مالئم ()4
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مينح هذا احلكم� ،إذا حظيت املدر�سة بتاريخ من الأداء املتم ّيز
امل�ستمر� ،أو التح�سن البارز يف جماالت العمل املدر�سي .ومن
املتوقع �أن ت�ساهم القيادة والإدارة الفاعلة؛ بنا ًء على عمليات
تخطيطها الإ�سرتاتيجي الدقيق ومتابعتها املنتظمة يف ا�ستدامة
�أداء املدر�سة املتميز� ،أو عملية التح�سني التي قد تكون ا�ستثنائية
يف بع�ض احلاالت ،متجاوز ًة التحديات التي قد تواجهها باقتدار.
مينح هذا احلكم� ،إذا �أثبتت املدر�سة �أنها قادرة على حت�سني
م�ستواها ،وتطوير �أدائها ب�صورة عامة ،و�أن قيادتها و�إدارتها على
دراية مبواطن القوة ،وتلك التي حتتاج �إلى تطوير ،وتعمل بكل ثقة
واقتدار على موا�صلة التح�سني يف عملياتها وخمرجاتها ،متجاوز ًة
التحديات التي قد تواجهها؛ وفق عمليات التخطيط الإ�سرتاتيجي
الوا�ضح وال�شامل ،ومتابعة تنفيذها.
�ستكون قدرة املدر�سة على التح�سن مر�ضية� ،إذا اعتمد تخطيطها
الإ�سرتاتيجي على نتائج التقييم الذاتي ب�صورة منا�سبة ،مبا
ي�ضمن جودة الأداء العام وحت�سينه.
ي�صدر هذا احلكم عندما تواجه املدر�سة �صعوبات وحتديات؛
حتد من قدرتها� ،أو حتول دون رفعها م�ستوى الأداء ،وعند غياب
التخطيط الإ�سرتاتيجي� ،أو عدم ارتباطه ب�أولويات تطوير العمل
املدر�سي ،وما �إذا كان التقييم الذاتي �ضعي ًفا� ،أو يف مراحله الأولى،
�أو غري متوافر �أ�صلاً  .وقد تكون م�سئوليات العاملني و�أدوارهم غري
وا�ضحة ،وغري حمددة.
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و�صف املجاالت واملعايري
جودة املخرجات
□ جمال �إجناز الطلبة الأكادميي
يتعلق هذا املجال بامل�ستويات العلمية التي يحققها الطلبة ،وبالتقدم الذي يحرزونه مقارنة
مب�ستوياتهم عند التحاقهم باملدر�سة خا�صة يف املواد الأ�سا�سية ،والتخ�ص�صية ،ويف خمتلف
املراحل التعليمية خالل ال�سنوات الثالث الأخرية .كما ُي َ
نظر بنف�س الأهمية �إلى التقدم الذي
ظهر فاعلي َة القيادة والإدارة
يحرزونه يف الدرو�س ،وما يكت�سبونه من مهارات .وهي �أمور مهمة ُت ِ
واحلوكمة باملدر�سة فيما يرتبط بتخطيطها لرفع م�ستوى الإجناز الأكادميي ومتابعته.
و ُيع ُّد معيارا الإجناز  -امل�ستويات والتقدم  -معيارين �أ�سا�سني يتطابقان م ًعا يف احلكم� ،إال ما
ندر ،ف�إذا حدث اختالف يف احلكم عليهما ف�إن احلكم على املجال ب�شكل عام يتبع �أقل املعيارين
تقدي ًرا.
عند �إ�صدار احلكم العام على املجال� ،سي�ؤخذ يف االعتبار نتائج مالحظة الدرو�س ،وما ت�شري �إليه
ن�سب النجاح ،ون�سب الإتقان ،ونتائج االمتحانات الوزارية ،والوطنية ،والدولية ،و�أداء الطلبة يف
الأعمال الكتابية ،والأن�شطة التعليمية.
و�سيكون احلكم العام على جمال �إجناز الطلبة الأكادميي متطاب ًقا مع احلكم العام ملجال التعليم
والتعلم� ،إال يف حاالت نادرة ،فمثلاً :
قد يتمتع الطلبة يف مدر�سة ما مب�ستوى �أف�ضل تعليم ًّيا وتربو ًّيا؛ نتيج َة ما َ
يحظون به من دعم
�أ�سري ي�ساعدهم يف حتقيق �إجناز �أكادميي مرتفع ،يف حني ،يتو�صل فريق املراجعة �إلى �أنّ عمليتَي
التعليم والتعلم ال تتعديان امل�ستوى املر�ضي ،فيتم �صياغة التقرير بخ�صو�صية تلك املدر�سة،
بتربير حالتها.
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�سيتم احلكم على جودة معياري املجال؛ بالوقوف على مدى �إحراز الطلبة من جميع الأعمار
والقدرات واخللفيات الأمور التالية:
ً
ً
مقارنة
خا�صة يف املواد الأ�سا�سية
	امل�ستويات املتوقعة منهم ب�صورة عامة،
بامل�ستويات املحددة يف املنهج املطبق باملدر�سة ،و�أية م�ستويات دولية يتم
تطبيقها
ميكن اال�ستدالل على ذلك من خالل نتائج �أداء الطلبة يف االختبارات الداخلية ،واالمتحانات
اخلارجية ،كاالمتحانات الوزارية ،والوطنية ،والدولية ،وما تعك�سه هذه النتائج من م�ستويات
حقيقية للطلبة يف الدرو�س ،والأعمال الكتابية ،وغريها من �أ�شكال التقييم يف املواد الدرا�سية
العامة ،والأ�سا�سية ب�شكل رئي�س ،وهي :اللغة العربية ،واللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات ،والعلوم،
واملواد التخ�ص�صية ح�سب ت�شعب امل�سارات التعليمية.
وللتو�صل �إلى احلكم �سيقوم املراجعون بتحليل نتائج االختبارات واالمتحانات ،و َت َع ُّر ِف مدى
تنا�سقها وثباتها� ،إ�ضاف ًة �إلى ّ
اطالعهم على مناذج من االختبارات املدر�سية ،وعينات من �أعمال
الطلبة .و�سيتم مقارنة ن�سب النجاح والإتقان مع �إجنازات الطلبة ،من حيث قدرتهم على �إظهار
معارفهم ومهاراتهم وفهمهم �أثناء التعلم .ويف الوقت الذي تكون فيه نتائج االمتحانات عالية يف
بع�ض املدار�س ،ف�إنه من ال�ضروري �أن تكون متوافقة مع ن�سب الإتقان ،وتعك�س بدقة قدرات الطلبة
املعرفية وم�ستويات مهاراتهم يف الدرو�س.
�سي�ستخدم املراجعون معرفتهم وخرباتهم املهنية يف تقييم �أداء الطلبة يف ٍّ
كل من املواد الأ�سا�سية
والعامة وفق الكفايات املحددة يف املنهج املطبق ،و�س ُي ِعدون مقارن ًة بني امل�ستويات التي يحققونها،
وما يحققه �أقرانهم يف املدار�س امل�شابهة ،التي تقدم نف�س املنهج ،متى ما توافرت البيانات
الإح�صائية الالزمة ،خا�ص ًة يف املدار�س اخلا�صة.
	التقدم املتوقع منهم ح�سب قدراتهم املختلفة؛ مقارنة مب�ستوياتهم عند
التحاقهم باملدر�سة ،و�أثناء تعلمهم يف الدرو�س
ميكن اال�ستدالل على ذلك ،بالتدقيق يف �أعمال الطلبة ،و�سجالت املدر�سة املتعلقة مب�ستوياتهم
وفق قدراتهم املختلفة التي و�صلوا �إليها يف فرتات زمنية متالحقة� .سيت�أكد املراجعون من قيام
املدر�سة بتقييم قدرات الطلبة عند التحاقهم بها؛ للوقوف على مدى تقدمهم وفق م�ستوياتهم
تقدما �أثناء تقومي املعلمني لأدائهم من �أجل التعلم ،وكيف
املختلفة ،و�سيت�أكدون من حتقيق الطلبة ً
ي�ستفيدون منه يف التخطيط لالرتقاء مب�ستويات الطلبة.
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كما �سيقي�سون مدى تقدم الطلبة يف جمموعة متنوعة من الدرو�س على اختالف فئاتهم ،ووفق
قدراتهم مقارن ًة مب�ستوياتهم ال�سابقة ،من حيث اكت�سابهم املهارات الأ�سا�سية ،واملهارات املكت�سبة
يف املواد الأ�سا�سية ،والتخ�ص�صية ،وذلك مبالحظة �أدائهم يف خمتلف الأن�شطة التعليمية .وجتدر
مقيا�سا للحكم على مدى تعلم الطلبة وحتقيقهم
كم الأن�شطة يف الدر�س ال ُي َع ُّد
الإ�شارة �إلى �أن ّ
ً
التقدم املن�شود ،كما �أن توافر الربامج التعزيزية والإثرائية والعالجية املتنوعة ال يعني بال�ضرورة
تقدما وفق قدراتهم� ،إذا مل ينعك�س ذلك على التح�سن احلقيقي يف �أدائهم
�أنهم يحققون ً
وحت�صيلهم الأكادميي.
□ جمال التطور ال�شخ�صي للطلبة
أ�سا�سا يف العملية التعليمية ،حيث �إنه ال يقت�صر فقط،
ُي َع ُّد التطور ال�شخ�صي للطلبة مخُ ً
رجا � ً
على كونهم هادئني ،من�ضبطني يف جل�ستهم ،بل يفرت�ض �أن يظهر هذا التطور على التزامهم
املواعيد املدر�سية ،ومواقفهم و�سلوكهم جتاه التعلم يف الدرو�س ،وعلى عالقتهم بالهيئتني الإدارية
والتعليمية ،وبزمالئهم ،وباحرتامهم للمدر�سة و�أنظمتها ،وكل ما تقدمه.
�سيق ّيم املراجعون التطور ال�شخ�صي للطلبة للوقوف على مدى ثقتهم ب�أنف�سهم ،وحما�سهم،
وقدراتهم القيادية ،والتزامهم ِق َيم املواطنة ،و�شعورهم بالأمن النف�سي ،و�شغفهم يف الإقبال
على التعلم يف املواقف التعليمية ،واحلياة املدر�سية عامة� .إ�ضاف ًة �إلى مدى �إظهار قدراتهم،
واهتمامهم ،وتفانيهم يف تلقي املعرفة من م�صادر خمتلفة ،دون االكتفاء باملعارف املت�ضمنة يف
الكتاب املدر�سي.
�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بالوقوف على مدى قيام الطلبة من جميع الأعمار بالأمور
التالية:


وثقة بالنف�س
بفاعلية،
امل�ساهمة يف احلياة املدر�س ّية
ٍ
ٍ

�أنْ تكون مواقف الطلبة �إيجابية نحو التعلم ،يف الدرو�س ،واحلياة املدر�سية عامة ،ويظهرون
خاللها ثقة كبرية ب�أنف�سهم .ومن املتوقع �أن يكون الطلبة متحم�سني ملا تقدمه املدر�سة ،حري�صني
على امل�شاركة الإيجابية؛ مبا ي�سهم يف منوهم ،وبناء �شخ�صياتهم .وميكن مالحظة ذلك �أثناء
الدرو�س من خالل مدى تفاعلهم مع الأ�ساليب والأن�شطة الدرا�سية املختلفة ،وقدرتهم على العمل
با�ستقاللية ،ومدى اهتمامهم و�سعيهم حلل امل�شكالت ،ورغبتهم يف طرح الأ�سئلة الهادفة ،والإجابة
عنها بجدية وحما�س من �أجل التعلم ،وكذلك مب�شاركتهم يف الأن�شطة الال�صفية والفعاليات
املدر�سية.
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�إنّ حت ُّمل امل�سئولية ال يرتبط بالأدوار القياد َّية املعطاة للطلبة يف الأن�شطة الال�صفية فقط ،بل يرتبط
بتنمية قدرتهم على التعلم ،وقد ُي�شاهَ د ذلك يف كيفية ا�ستجابتهم بكفاءة للمهام اجلديدة ،ومدى
متتعهم بروح املبادرة يف طرح الأفكار ذات ال�صلة ،و�سيكون لتعميم منح الأدوار القيادية على �شريحة
كبرية من الطلبة ،وتنو ِع طبيعة الأعمال املكلفني بها؛ �أث ٌر بينّ يف تكوين ال�شخ�صيات القيادية.
�ستتوافر الأدلة لهذا اجلانب ب�أ�ساليب �شتى ،ك ِن َ�سب امل�شاركة يف الأن�شطة الال�صفية ،واملقابالت
اجلماعية والفردية مع الطلبة؛ املنظمة منها والتلقائية� .إ�ضاف ًة �إلى ما حتتفظ به املدر�سة من
�سجالت للأدوار التي يتخذها الطلبة يف حتمل امل�سئوليات خالل الأن�شطة املدر�سية.


التزام ال�سلوك احل�سن ،واحرتام �آراء الآخرين وم�شاعرهم ومعتقداتهم

ُي ِبد الطلبة – داخل ال�صفوف وخارجها  -وع ًيا بحقوقهم وواجباتهم وم�سئولياتهم ،ويتوقع �أنْ
يظهروا مواقف �إيجابية ،و�سلو ًكا قو ًميا جتاه الآخرين ،ويتمتعوا باالن�ضباط الذاتي ،ويتجاوبوا
باحرتام متبادل ،وتعاون ،وتفاعل ،ويراعوا م�شاعر بع�ضهم ً
بع�ضا ،ويبدوا
مع �أقرانهم ومعلميهم
ٍ
بت�سامح وت�آلف .كما يتحلون بوعي ذاتي يدفعهم
احرتاما وتقدي ًرا حلاجات الآخرين واهتماماتهم
ً
ٍ
نحو التزامهم العناية مبظهرهم� .إ�ضاف ًة �إلى اهتمامهم ببيئة املدر�سة ومرافقها ومن�ش�آتها،
أ�سا�سا من املالحظة املبا�شرة ،واملقابالت اجلماعية
واملحافظة على �سالمتها .و�ست�أتي الأدلة � ً
والفردية مع الطلبة ،ومن �سجالت املدر�سة.


ال�شعور بالأمن النف�سي ،والتحرر من ال�سلوك الذي يرهبهم �أويهددهم

�أن ي�شعر جميع الطلبة بالأمن الج�سدي ،والطم�أنينة النف�سية؛ لما لها من ت�أثير وا�ضح على
بو�ضوح جميع تدابير المدر�سة
تح�صيلهم الدرا�سي ،ومبادراتهم الذاتية ،على �أن يدركوا
ٍ
و�إجراءاتها المتعلقة بـ "بروتوكول حماية الطفل" ،ومتطلبات الأمن وال�سالمة ،و�أن َ
يحظوا
بالتقدير واالحترام ،ويتمكنوا من �إ�شباع حاجاتهم ،وتحقيق مطالب نموهم ،ويتعلموا في ج ٍّو
آمن دون خوف �أو قلق.
مدر�سي � ٍ
أ�سا�سا من المقابالت مع الطلبة ،والمالحظة المبا�شرة ،ومن �سجالت المدر�سة،
�ست�أتي الأدلة � ً
وتقييم الأنظمة والعمليات التي يتم توظيفها للتعامل مع حاالت التحر�ش� ،أو ال�سلوك العدواني
والتنمر ،و�ضمان �أمن ا�ستخدام �شبكة الإنترنت ،و�أن �إجراءات حماية الطفل يتم تطبيقها،
وتوثيقها ،ومتابعتها ،و�سيت�أكد المراجعون من �أن المدر�سة خالية من ال�سلوك الذي يرهب الطلبة.
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مَ َ
ت ُّثل ِق َيم املواطنة ،وفهم الثقافة البحرينية ،وال ِق َيم الإ�سالمية

�أن يلتزم جميع الطلبة القيم الوطنية واجتاهاتها التي جتعلهم يتحملون امل�سئولية يف احلياة
وتفان يف الربامج والأن�شطة؛ من �أجل رفعة الوطن
املدر�سية واملجتمعية ،وي�شاركون ب�إيجابي ٍة ٍ
و ُر ِق ّيه ،واملحافظة على مكت�سباته .و�أن يتفهموا قيم الإ�سالم ومبادئه ،و�أن تَظ َهر على �سلوكهم يف
املواقف املختلفة .ويعك�س فهم الطلبة لرتاث البحرين وثقافتها؛ مدى معرفتهم باحلياة وطبيعتها
يف البحرين ،والتزام �أعرافها ،وعاداتها ،وتقاليدها ،واحرتام خ�صو�صياتها ،كاحرتامهم ال�سالم
الوطني ،ويتطلب ذلك من الهيئتني الإدارية والتعليمية �أن تكونا مثلاً �أعلى يحتذي به الطلبة؛
ليكونوا مواطنني نا�شطني ي�ساهمون ب�إيجابية يف املجتمع.
وميكن اال�ستدالل على هذا املعيار ،ب�صفة رئي�سة من خالل املالحظات واملناق�شات مع الطلبة يف
الدرو�س وخارجها عما تعنيه لهم احلياة يف البحرين ،وفهمهم لطبيعتها املميزة� ،إ�ضاف ًة �إلى ما
تظهره م�شاركاتهم من ر�سوخ هذه املعاين والقيم لديهم ،يف الأن�شطة والربامج املدر�سية الداعمة.


االنتظام يف احل�ضور �إلى املدر�سة والتزام املواعيد �أثناء اليوم الدرا�سي

�أن يت�سم الطلبة باالن�ضباط الذاتي ،ويلتزموا الأنظمة والقوانني يف احل�ضور �إلى املدر�سة
واحل�ص�ص الدرا�سية يف الوقت املحدد ،على � اّأل يكون هناك ت�سرب منهم �أثناء احل�ص�ص واليوم
الدرا�سي ،و� اّأل تكون ن�سبة غيابهم مرتفعة يف غري الإجازات الر�سمية .و�سيت�أكد املراجعون من
ب�سجالت خا�صة عن
مدى متابعة املدر�سة النتظام الطلبة وت�شجيعهم على احل�ضور ،واحتفاظها
ٍ
حاالت الت�أخر والغياب ،وكيفية معاجلتها للح ّد منها.


القدرة على التعلم ذات ًّيا

َ
الطالب �أ�ساليب متنوعة الكت�ساب املعلومات واملفاهيم واملهارات� ،أثناء املواقف املختلفة،
يوظف
�أنْ
ُ
بحيث ي�صبح ذا دافعية وم�سئولية عن تعلمه ذات ًّيا مدى احلياة ،ويعتمد على نف�سه؛ رغب ًة منه يف
معتمدا على خرباته املا�ضية ،وقدراته يف البحث والتجريب والتنظيم ،با�ستخدام
حت�سني م�ستواه؛
ً
ظه ُر فيه ك ُّل
جمموعة متنوعة من امل�صادر التعليمية ،ويت�ضمن ذلك مهارات العمل امل�ستقل الذي ُي ِ
طالب �أفكا َره ومهارا ِته ،وقدراته على ا�سرتجاع املعلومات املطلوبة بطرائق خمتلفة.
ٍ
و�ست�أتي الأدلة على ذلك كله من مالحظة الدرو�س ،و�أعمال الطلبة ،و�إجنازاتهم املختلفة،
وم�ساهماتهم يف احلياة املدر�سية ،واملقابالت الفردية واجلماعية.
�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال

19



العمل والتوا�صل بفاعلية مع الآخرين

�أن يعمل الطلبة ويتوا�صلوا م ًعا؛ لإقامة عالقات جيدة ،من خالل القدرة على الإقناع ،والتفوي�ض،
والقيادة ،و�إ�صغائهم لبع�ضهم ً
بع�ضا ،وبناء �أفكارهم على م�ساهمات كل منهم ،وتوزيع امل�سئوليات
ظه َر الطلب ُة �أ ْو ُج َه تفاعلهم م ًعا ب�صور عدة؛
فيما بينهم عند القيام مبهام عملية .ويتوقع �أن ُي ِ
لفظية وحركية ،م�ستخدمني خمتلف �أدوات التوا�صل خا�ص ًة احلديثة منها ،وفق القواعد والأنظمة
املعمول بها يف املدر�سة .ومن املهم �أن يتم عملهم وتوا�صلهم م ًعا ب�سهولة وو�ضوح ،دون �أن يدفعهم
ذلك على الت�شتت وال�ضجر وامللل� ،أو اللب�س و�سوء الفهم.
و�سيتم التحقق من ذلك ،مبالحظة التفاعالت اللفظية واحلركية التي يظهرها الطلبة يف املواقف
املختلفة داخل ال�صفوف وخارجها ،ومن خالل الأن�شطة الداعمة لذلك.
جودة العمليات الرئي�سة
□ جمال التعليم والتعلم
ينعك�س �إملام املعلم مبادته التخ�ص�صية ،وم�ؤهالته العلمية؛ على جودة تخطيطه لعمليتي التعليم
والتعلم ،ب�صورة منظمة ومنتجة ،تر ّكز على ت�صميم درو�سه ،وتطبيقه �إ�سرتاتيجيات تعليم وتعلم
ت�ستثري دافعية الطلبة وحتفزهم ،ويكونون فيها حمور العملية التعليمية ،وتت�ضمن كيفية تو�صيله
املعلومات ،والإجابة عن �أ�سئلة الطلبة ،وقدرته على تقدمي �أمثلة خمتلفة ،وطرائق بديلة يف التعامل
قدرات عالية
ظهر
مع امل�شكالت ،مع الت�أكيد على رعايته الطلبة بجميع فئاتهم التعليمية .كما �أنه ُي ِ
ٍ
يف تعامله مع حاالت ال�سلوك غري املقبولة خالل الدرو�س ،ويف تو�سعة مدارك الطلبة و�إك�سابهم
املعارف واملفاهيم ،وتنمية مهاراتهم الأ�سا�سية ،وتوظيف التكنولوجيا احلديثة عرب املواد ،وتلبية
حاجاتهم املختلفة ،مبن فيهم الطلبة ذوو االحتياجات التعليمية اخلا�صة.
�إن تركيز املعلم على م�شاركة الطلبة يف عملية التعلم ،وتوليهم م�سئولية تعلمهم ،كاال�ستفادة من
ت�صويب �أخطائهم� ،إ�ضاف ًة �إلى تقوميه �أداءهم من �أجل التعلم؛ يحقق النمو املتكامل ل�شخ�صياتهم،
وي�ساهم يف حتقيق نواجت التعلم امل�ستهدفة .و ُت َعد مهارات اال�ستك�شاف والتفكري الناقد من املهارات
التعليمية الأ�سا�سية التي يجب على املعلم �إك�سابها للطلبة .كما يجب على املعلم �أن ي�ضمن اكت�ساب
الطلبة املهارات الالزمة لي�صبحوا قادرين على التعلم الذاتي مدى احلياة.
�إن لتحليل نتائج الزيارات ال�صفية ،وامل�ستندات ذات ال�صلة �أث ًرا كب ًريا يف احلكم على فاعلية
تعليم فاعل ،بل
عمليتي التعليم والتعلم .ولن يتم حتديد �أية �أمناط �أو �إ�سرتاتيجيات للتعلم؛ ل�ضمان ٍ
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�سيتم الرتكيز على تقييم مدى جناحها وفاعليتها يف دعم الطلبة بجميع فئاتهم وتعزيز تعلُّمهم.
و�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بالوقوف على مدى قدرة املعلمني على ما يلي:
	تطبيق �إ�سرتاتيجيات تعليم وتعلم ،وتوظيف م�صادر وموارد تعليمية؛ ت�ؤدي
�إلى َتع ُّلم فاعل
�أن ّ
يوظف املعلمون �إ�سرتاتيجيات تعليمية فاعلة؛ لتدري�س موادهم بطرائق و�أ�ساليب خمتلفة،
حتفز الطلبة وت�شجعهم على املناق�شة واحلوار ،ومت ِّكنهم من فهمها وا�ستيعابها ،وتك�سبهم املعارف
واملفاهيم ،وتنمي املهارات الأ�سا�سية لديهم ،وتلبي حاجاتهم بجميع فئاتهم ،مبن فيهم الطلبة
ذوو االحتياجات التعليمية اخلا�صة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الطلبة يتعلمون بطرائق متنوعة،
ظه َر الطلبة مهاراتهم
من خالل حب اال�ستطالع والرغبة يف االكت�شاف والتحري ،ويتوقع �أن ُي ِ
كمتعلمني ،با�ستخدامهم �أ�ساليب تقنية املعلومات ،ويطبقوا ما اكت�سبوه من ذلك كله يف مواقف
التعلم املختلفة ،ويوظفوها عرب املواد الدرا�سية ،و�أن ينجحوا من خاللها يف حل امل�شكالت وامل�سائل
يف مواقف احلياة الواقعية.
ُيرثي املعلمون عملية تعلم الطلبة وين ّمون خرباتهم بتوظيف امل�صادر واملوارد التعليمية ،وتقنية
املعلومات واالت�صاالت ،بفاعلية وبطرائق مبتكرة ,ويت�أكدون من مالءمة عملية التعلم وارتباطها
بكفايات املنهج ،و�أن ما تعلمه الطلبة ُي َّ
وظف عرب املواد ويف احلياة .يتم ا�ستخدام امل�ساحات
املتوافرة يف �أرجاء املدر�سة على نحو �أكرث اً
�شمول ،تتجاوز االعتماد على الكتب املدر�سية.
�ستوفر خطط الدرو�س ر�ؤي ًة وا�ضح ًة عن مدى حماولة املعلمني القيام مبا هو �أكرث من نقل احلقائق،
و�سيت�ضح مدى فاعلية تطبيقهم الإ�سرتاتيجيات التعليمية التعلمية ،وتوظيفهم املوارد وامل�صادر
التعليمية ،وتنفيذهم الأن�شطة املتنوعة ،وم�ستوى ت�أثريها يف عملية التعلم من مالحظة الدرو�س،
و�أعمال الطلبة.
�	إدارة الدرو�س ب�صورة َّ
منظمة ومنتجة
�أن تتميز �إدارة الدرو�س بالتعليم والتعلم الهادفني ،من حيث التخطيط والتح�ضري والتنظيم ،و�أن
تكون مبنية على �إر�شادات و�أن�شطة تعليمية ت�ضمن جودة الإنتاجية ،والتوظيف الأمثل للوقت .يتم
م�شاركة الطلبة �أهداف التعلم يف الدرو�س ،مع تقييم مدى حتققها .و�ضما ًنا ل�سالمة �سري الدر�س
بكفاءة؛ يتعامل املعلمون بحزم وحكمة مع احلاالت اخلارجة عن امل�ألوف ،التي يبدي فيها الطلبة
ميلاً نحو ال�سلوك غري املقبول.
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�سيت�أكد املراجعون من ذلك كله ،مبالحظة ما �إذا كانت الدرو�س تبد�أ وتنتهي يف موعدها املحدد،
وت�سري بطريقة منظمة ،وما �إذا كانت الأن�شطة املوجهة للطلبة متوازنة ،تتنا�سب والوقت املتاح.
	حتفيز الطلبة وت�شجيعهم و�إثارة دافعيتهم نحو التعلم؛ للم�شاركة بفاعلية يف
الدرو�س
�أن يعمل املعلمون على �إثارة دافعية الطلبة وجذب انتباههم نحو التعلم؛ باعتمادهم �أ�ساليب
التحفيز مبا يتنا�سب وفئاتهم العمرية ،ويتالءم مع قدراتهم ومعارفهم ال�سابقة ،و�إثارة ف�ضولهم
وت�شويقهم؛ مما مي ّكنهم من امل�شاركة بفاعلية �أثناء الدرو�س والأن�شطة ،مع تعزيز وتنمية �أدائهم
و�إجنازهم الأكادميي� .إ�ضاف ًة �إلى دعم تعلمهم ،بتوظيف �أ�ساليب العر�ض امل�شوقة واملثرية لالنتباه،
مثل :ا�ستخدام �أ�ساليب التهيئة ،والأن�شطة التحفيزية ،والتعامل مع الأجهزة التكنولوجية.
�ستتم مالحظة مدى تفاعل املعلمني مع الطلبة ،وقدرتهم على جذب انتباههم نحو التعلم ،ومتكينهم
من امل�شاركة الن�شطة والدائمة يف الأن�شطة وفق حاجاتهم؛ ل�ضمان حتقيق �أهداف التعلم.


التوظيف الفاعل للتقومي ،والواجبات والأن�شطة؛ من �أجل التعلم

�أن يحدد املعلمون �أهداف التعلم ويت�أكدون من َ
حت ُّق ِقها بالتقومي من �أجل التعلم ،ويتوقع منهم �أن
يوظفوا �أ�ساليب تقوميية متنوعة؛ تك�شف عن م�ستويات الطلبة و�أدائهم ،وت�ساهم نتائجها ب�صورة
فاعلة يف تطوير عملية التخطيط ،والتح�ضري للدرو�س؛ لتلبية حاجات التعلم لدى الطلبة على
وواجبات م�صحوبة بالت�صحيح املنتظم واملعزز بالدرجات
اختالف فئاتهم ،و�أن ُي ْت ِبعوها ب�أن�شط ٍة
ٍ
وعبارات التحفيز والتوجيه ،مع تقدمي تغذية راجعة �شاملة حولها؛ ليتعرف الطلبة مواطن القوة
تطوير لأدائهم.
وتلك التي حتتاج �إلى
ٍ
و�سيتم التعرف على طبيعة التقومي ،ومدى توظيفه من �أجل التعلم ،و�سيا�سة املدر�سة املتبعة يف
ذلك ،من خالل املناق�شات مع املعلمني والطلبة �أثناء الدرو�س واملقابالت وغريها .كما �سيوفر
تدقيق �أعمال الطلبة املتنوعة �أدلة على مدى جودة الأداء ،من حيث التدرج يف م�ستويات الأن�شطة،
ومراعاتها التمايز ،وجودة �أ�ساليب الت�شجيع ،والتغذية الراجعة حولها؛ مبا ي�ضمن متكني الطلبة
من حتقيق التقدم املن�شود.
	متكني الطلبة من تطوير مهارات التفكري العليا لديهم
فر�صا كافي ًة ال�ستثارة تفكريهم ،بتنمية مهارات التفكري العليا لديهم,
�أن مينح املعلمون الطلبة ً
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وقدراتهم على تربير �إجاباتهم ،وتف�سريها ،و�إبداء �آرائهم مبباد�أ ٍة وطالقة .ومن املتوقع �أن ُيظهر
الطلبة كفاء ًة يف اكت�شاف املعلومات اجلديدة م�ساير ًة للتقدم املعريف الهائل ،ويتمكنوا من تطبيق
مهارات التفكري العليا كالتفكري الناقد والإبداعي ،وحل امل�شكالت ،واال�ستنتاج ،واال�ستقراء،
والرتكيب.
وميكن متابعة ذلك ،من خالل ما ُيقدم يف الدرو�س من �أن�شطة تعليمية ُتعنى بتطوير مهارات
التفكري يف املراحل التعليمية املختلفة.


توظيف التمايز مبا يلبي احتياجات الطلبة ويتحدى قدراتهم املختلفة

�أن تعمل عمليتا التعليم والتعلم بفاعلي ٍة على تو�سعة مدارك الطلبة ،و�أن متتاز �أن�شطة التعلم
مبالءمتها لالحتياجات الفردية لهم ،وللمجموعات ذوات االحتياجات والقدرات التعليمية
املختلفة ،على �أن يراعى يف �أن�شطة التمايز �أمناط تعلمهم ،وتن ّوع خرباتهم ،وتعدد ذكاءاتهم،
واختالف ثقافاتهم ورغباتهم وطموحاتهم ،وم�ستوى �إدراكهم ،وا�ستجاباتهم ملتطلبات الدرا�سة.
أ�سا�سا لتعليمهم املتمايز ،على
والبد �أن يتعرف املعلمون قدرات الطلبة املختلفة َ
ويتح ّدوها؛ لتكون � ً
�أن تت�سم توقعاتهم نحو م�ستويات الطلبة باالرتفاع والتقدم دائ ًما .وميكن اعتبار التعلم التعاوين
 على �سبيل املثال  -تعلي ًما متمايزًا �إذا روعي فيه تنظيم املهام وتوزيعها وفق اهتمامات الطلبةوميولهم .كما يجب على املعلمني �أن يكونوا واعني ب�ضرورة حتدي قدرات الطلبة ب�أن�شطة تتنا�سب
وم�ستوياتهم التعليمية املختلفة ،فعندما يكون العمل �أو الن�شاط روتين ًّيا غري م�شوق ،وال ي�شكل
حتد ًيا كاف ًيا؛ �سي�ستكمل ُه الطلبة ب�سرعة و�سهولة؛ مما ال يك�شف عن حقيقة �إمكاناتهم وقدراتهم
بو�ضوح.
�سيتم جمع الأدلة مبالحظة الأن�شطة الطالبية واملهام املوكلة �إليهم ،و�أ�سئلة املعلمني ومداخالتهم
وتعليقاتهم؛ مما �سيحدد ما �إذا كانت تقدم دع ًما وحتد ًيا جلميع الطلبة؛ لرفع م�ستوياتهم
حد ممكن.
وتقدمهم الدرا�سي �إلى �أق�صى ٍّ
□ جمال م�ساندة الطلبة و�إر�شادهم
�أن تبذل املدر�سة جهدها يف تهيئة الطلبة ،و�ضمان �سالمتهم وا�ستقرارهم فيها ،وتنقلهم ال�سل�س
بني ال�صفوف يف املراحل التعليمية املختلفة ،وتعمل على �إر�شادهم وتعزيز املهارات احلياتية
لديهم فيما يتعلق مب�ستقبلهم التعليمي ،واملهني ،واالجتماعي ،وتقدمي الدعم املنا�سب لهم على
�أ�سا�س املواطنة ال�صاحلة ،والرعاية ال�شاملة ،والتن�شئة ال�سليمة ،والظروف ال�شخ�صية ،ومتابعة
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تقدمهم الدرا�سي ،وتعزيز خرباتهم على اختالف فئاتهم وقدراتهم ،خا�ص ًة ذوي احلاالت
اخلا�صة والإعاقة منهم ،ومراقبة تطورهم ال�شخ�صي ،ومتكينهم من التعامل مع امل�شكالت
والق�ضايا ال�سلوكية؛ وفق منظومة عمل �شاملة� .إ�ضاف ًة �إلى اعتمادها ترتيبات وتدابري متنوعة؛
ل�ضمان توفري ال�صحة وال�سالمة والأمن يف �أرجاء املدر�سة.
و�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بالوقوف على مدى قيام املدر�سة بالأمور التالية:


تلبية احتياجات الطلبة التعليمية على اختالف فئاتهم

�أن تعتمد املدر�سة �أنظم ًة لتقييم ومراقبة التقدم الأكادميي للطلبة على اختالف فئاتهم ،على �أال
يقت�صر التقييم على االختبارات الت�شخي�صية والقيا�سية ،بل يتعداه �إلى بذل املزيد من اجلهد
للتعرف على كيفية تعلم الطلبة ،والظروف التي قد ت�ؤثر على تقدمهم �أكادمي ًّيا ،خا�ص ًة برامج
الدعم وامل�ساندة خارج ال�صفوف .ومن املتوقع �أن متتلك املدر�سة معرف ًة جيد ًة ومف�صلة عن
م�ستويات جميع الطلبة على اختالف فئاتهم ،كطلبة �صعوبات التعلم ،واملتفوقني ،واملوهوبني،
وتتعرف على ال�صعوبات التي تواجههم ،وت�ضع اخلطط والربامج العالجية املنا�سبة لهم .كما
ت�شرف على توثيق م�ستويات التقدم الدرا�سي للطلبة ب�صورة فاعلة ،بتقومي �أعمالهم ،ومناق�شتهم
حولها ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات لتحقيق التح�سن املن�شود ب�سرعة وفاعلية.
�سيتم احلكم على مدى ات�ساع نطاق �أنظمة امل�ساندة و�أن�شطتها ،ومدى تنوعها ومنا�سبتها لتلبية
احتياجات الطلبة التعليمية على اختالف فئاتهم.
	تلبية احتياجات الطلبة؛ مبا يعزز تطورهم ال�شخ�صي ،وم�ساندتهم بعناية
عندما تكون لديهم م�شكالت
�أن ت�ستفيد املدر�سة من املعلومات ال�شخ�صية املتوافرة عن الطلبة؛ يف �إحداث التغيري الإيجابي
يف تكوينهم ،وم�ساندتهم ماد ًّيا ومعنو ًّيا ،و�أن حتدد برامج و�آليات لإدارة �سلوك الطلبة .ويتوقع
�أن ت�ساند املدر�سة الطلبة بطرائق خمتلفة ،خا�ص ًة فيما يتعلق مبعاجلة م�شكالتهم ال�شخ�صية،
وتف�سح املجال �أمامهم ليتوا�صلوا مع �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية ،وت�شجعهم على البوح
مب�شكالتهم و�أو�ضاعهم ال�شخ�صية والتحديات التي تواجههم� ،أو تقدمي �شكاواهم ،على �أن تتعامل
املدر�سة مع كل حالة مبراعاة خ�صو�صيتها ،وتوثيقها ،و�ضمان �سريتها.
�سيت�أكد املراجعون مما �إذا كانت املدر�سة على دراية كافية بالطلبة وامل�شكالت التي تعرت�ضهم،
والتعرف على ما تقدمه لتعزيز ال�سلوك ال�سوي ،وكيفية الت�صرف مع ال�سلوك غري ال�سوي ومعاجلته،
24

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال

مع الرتكيز على احلاالت اخلا�صة وامل�شكالت املادية والنف�سية كالتفكك الأ�سري ،وال�صمت
االختياري ،والإجراءات التي تتبعها يف معاجلة تلك امل�شكالت ،ومتابعتها وتقييم فاعليتها.


تعزيز خربات الطلبة واهتماماتهم املختلفة بالأن�شطة الال�صفية

�أن تعمل املدر�سة على تو�سعة خربات الطلبة؛ لتتعدى نطاق املنهج الدرا�سي املخطط له ،فتتيح لهم
فر�صا �إ�ضافية ،للتعلم من جمتمعهم املحلي وبيئتهم اخلارجية ،مبا
جمي ًعا على اختالف فئاتهم ً
يتكامل مع نواجت التعلم امل�ستهدفة واملتوافرة من خالل املنهج املدر�سي ،وقد تكون تلك الفر�ص
على هيئة �أن�شطة متنوعة داخلية �أو خارجية ،ي�شاركون فيها بطواعي ٍة واختيار؛ ترثي التعلم ،وتعزز
�إمكانات الطلبة وقدراتهم ،وتتوافق مع رغباتهم وحاجاتهم ،وتنمي ميولهم .كما ت�شجع املدر�سة
الزيارات امليدانية والتثقيفية ،وا�ست�ضافة الزائرين؛ ليلهموا الطلبة يف تنمية مواهبهم ،وتعزيز
خرباتهم.
و�سيحكم املراجعون على مدى ات�ساع نطاق تلك الأن�شطة والربامج و�شموليتها ،ومدى تنوع
االختيارات املتاحة �أمام الطلبة مبختلف فئاتهم ،وتقييم مدى فاعلية م�شاركتهم.


توفري بيئة �صحية �آمنة للطلبة و�أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية

�أن توفر املدر�سة جلميع منت�سبيها بيئة تعليمية �آمنة خالية من املخاطر يف جميع احلاالت والظروف
املتغرية ،وذلك بالإ�شراف على جوانب ال�صحة وال�سالمة والأمن يف الأن�شطة املدر�سية املتنوعة،
و�صيانة الأبنية ،ومراقبة مرافقها املختلفة ،مبا يف ذلك ،املوا�صالت املدر�سية ،واملق�صف املدر�سي
وم�شروبات �صحي ٍة ،مع اال�ستعانة ب�أهل التخ�ص�ص يف ذلك عند احلاجة.
وما يوفره من �أغذي ٍة
ٍ
�ستتم متابعة املدر�سة يف تقييم املخاطر ،وتعزيز وت�شجيع احلالة ال�صحية لأع�ضاء الهيئتني
الإدارية والتعليمية ،والطلبة ،ورعاية م�صاحلهم ،ومتابعة �صالحية املواد والأدوات والأجهزة،
كتلك امل�ستعملة يف املختربات العلمية والور�ش ال�صناعية ،وكمطافئ احلريق.و�سيت�ضمن تقييم
املراجعني مدى ما تقوم به �إدارة املدر�سة من جهود يف �إزالة املخاطر وفق الإمكانات ،ومدى يقظة
�أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية ،ووعي الطلبة وغريهم بالن�سبة للمخاطر املحتملة وكيفية
التعامل معها.
إجراءات مفهوم ًة من اجلميع ،يلزمهم اتباعها عند
و�سيت�أكد املراجعون من �أن للمدر�سة �أنظم ًة و�
ٍ
حدوث املخاطر ،ك�إجراءات عملية الإخالء وغريها.
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تهيئة الطلبة ،و�إعدادهم للمرحلة التالية من التعليم و� /أو التوظيف

�أن ُت ِعد املدر�سة الربامج والأن�شطة املتنوعة لتهيئة الطلبة اجلدد ،وكذا ،الطلبة الذين يلتحقون
بها يف �أوقات خمتلفة؛ لتمكنهم من اال�ستقرار فيها بي�سر و�سهولة ،مبا يعود على تك ّيفهم فيها
واجنذابهم �إليها ،وحتقيقهم النجاح الذي يطمحون �إليه .و�أن تقدم لهم الن�صح والإر�شاد املتعلق
مب�ستقبلهم التعليمي والوظيفي ،ب�صورة وا�ضحة �شاملة ،وتوفر الربامج والأن�شطة امل�ساندة يف
اختيار التخ�ص�صات وامل�سارات التعليمية والوظيفية ،مع مراقبتها التغيرّ ات التي حتدث لهم
على �صعيد منوهم ال�شخ�صي ،وال�صحي ،وتقدمهم الدرا�سي؛ وذلك للتدخل ب�صورة فاعلة عند
احلاجة.
وميكن اال�ستدالل على ذلك بتقييم الربامج ،والأن�شطة ،واخلدمات ،وامل�صادر امل�ساندة ،وتقييم
خطط الدعم وامل�ساندة املدر�سية ،وتع ُّرف ما يتلقاه الطلبة من دعم �أثناء �إجراء املقابالت مع
�أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية ،والطلبة و�أولياء �أمورهم.


دعم الطلبة ذوي الإعاقة ،من خالل توظيف املوارد الب�شرية واملادية

�أن ّ
توظف املدر�سة املوارد الب�شرية ،وامل�صادر املادية ،والتجهيزات بفاعلية؛ لدعم الطلبة ذوي
الإعاقة اجل�سدية والذهنية ،وم�ساعدتهم يف عملية التعلم ب�أق�صى درجة ممكنة ،و�إزالة العوائق
التي تعرت�ض ذلك ،ومتكينهم من امل�ساهمة يف كافة جوانب احلياة املدر�سية ،وهذا يتطلب
اعتبارات عملية �أ�سا�سية تتالءم مع احتياجاتهم ،كاختيار املكان املالئم لهم يف البيئة املدر�سية،
وتفعيل التكنولوجيا امل�ساعدة املنا�سبة لهم ،وتزويدهم ب�أجهزة وبرامج م�ساعدة ،ومتعددة؛
لإكمال �أعمالهم داخل ال�صفوف وخارجها بكفاءة.
�سيت�أكد املراجعون من توافر اخت�صا�صيي اخلدمات الطالبية ،كاخت�صا�صي الدمج ،واخت�صا�صي
�صعوبات النطق� ،أو �أي بديل �آخر يتوافق مع فئات الطلبة ذوي الإعاقة .و�سيتم تقييم جودة ما
تقدمه املدر�سة له�ؤالء الطلبة من الربامج واخلدمات ،وتوفري امل�صادر الداعمة ،وميكن اال�ستدالل
على ذلك بفح�ص خطط الدعم وامل�ساندة املدر�سية ،وتع ُّرف ما يتلقاه الطلبة من دعم� ،أثناء
�إجراء املقابالت معهم ،ومع �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية ،و�أولياء الأمور.


تعزيز مهارات الطلبة احلياتية

املنهج والأن�شطة املعززة له الطلب َة  -على اختالف فئاتهم و�أعمارهم -
�أن تز ّود طريق ُة تقد ِمي ِ
باملهارات احلياتية الالزمة ،كمهارات التوا�صل ،والتفاو�ض ،والنقد الب ّناء ،وجمع املعلومات ،وقراءة
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اجلداول البيانية ،ور�سم اخلرائط وقراءتها ،وحل امل�شكالت ،وكتابة البحوث ،و�صياغة الر�سائل،
والتعلم الإلكرتوين ،و�إعداد ال�سرية الذاتية ،وا�ستخدام القوامي�س ،وتوظيف تكنولوجيا املعلومات.
كما يجب �أن تتاح الفر�ص للطلبة التخاذ قرارات مدرو�سة ،وتطوير مهاراتهم الريادية ،وامل�شاركة
يف اخلربات ذات العالقة بالعمل؛ ليكون الطلبة قادرين على التعامل مع املواقف املختلفة ،وتقدمي
املبادرات املتنوعة ،م�ستفيدين من امل�صادر املتوافرة كاملختربات ،واملراكز التعليمية ،والو�سائط
التقنية.
و�سيت�أكد املراجعون من ذلك باملالحظة املبا�شرة ،ومناق�شة جهود املدر�سة يف متكني الطلبة من
اكت�ساب املهارات احلياتية ،مبا يتنا�سب واحتياجاتهم التعليمية والوظيفية ،وما �إذا كان للمدر�سة
دو ٌر يف توفري املواقع والت�سهيالت والفرتات الزمنية الالزمة ملمار�سة واكت�ساب تلك املهارات ،من
خالل توفري الفر�ص مل�شاركة الطلبة يف الأن�شطة املنا�سبة يف املدر�سة ،والتي �ستتم م�شاهدتها
وتقييمها يف خمتلف ال�صفوف واملواد الدرا�سية.
�ضمان جودة املخرجات والعمليات
□ جمال القيادة والإدارة واحلوكمة
�أن تت�سم القيادتان العليا والو�سطى باملدر�سة باخلربة العملية ،والكفاءة املهنية ،اللتني متكناهما
بالتعاون مع �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية ،ومنت�سبي املدر�سة من تكوين ر�ؤية وا�ضحة ،تركز
على حتقيق �أعلى املخرجات للطلبة �أكادمي ًّيا و�شخ�ص ًّيا ،مع �إظهار قدرة �أكرب على دميومة التح�سن
والتطوير .ويكون للقيادة املدر�سية دو ٌر م�ؤث ٌر يف �إحداث التطوير والتغيري املن�شود ،باتخاذها
القرارات التح�سينية املنا�سبة لتطوير املدر�سة .كما تلتزم بالقيام بعمليات التقييم الذاتي الدقيق،
والتخطيط الإ�سرتاتيجي ب�أهداف م�ستقبلية طموحة ،وتعمل على �إدارة العاملني بفاعلية ،وتبثُّ
احلما�س فيهم ،ويف الطلبة .وتعزز العالقات املجتمعية ال�سائدة فيما بينهم ،وت�شحذ هممهم نحو
تطوير �أدائهم بقوة �إرادة وعزم وحما�س ،وتنمي لديهم �أخالقيات العمل ،وقيمه بحيث يعملون
كفريق واحد.
ومن املتوقع �أن تعمل على توظيف املوارد بكفاءة ،مبا فيها :التمويل ،وتق ّيم فاعلية التكلفة لقرارات
الإنفاق ،وتوفري مرافق مالئمة وموارد تعليمية فاعلة؛ ل�ضمان توفري بيئة تعليمية وتقدمي تعليم
مدع ٍم بالربامج والأن�شطة املحلية وامل�شرتكة مع املجتمع؛ لتعزيز اخلربات التعليمية
عايل اجلودةَّ ،
لدى الطلبة .ومن الواجب �أن تكون �أدوار وم�سئوليات كل من :القيادة املدر�سية ،وجمل�س الإدارة -
�إذا ُوجد – منف�صل ًة ،ووا�ضح ًة ،ومفهوم ًة ،ويتم االلتزام بها.
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ومن امل�أمول يف املدار�س اخلا�صة �أن يتوافر حوار مهني منتظم ،متمثلاً يف تعاون جمل�س الإدارة
�أو املجموعة اال�ست�شارية � -إذا ُوجدا  -ب�صورة فاعلة مع قيادة املدر�سة ،ويتحملون امل�سئولية عن
�أداء املدر�سة ،وي�ساهمون يف عمليات تخطيطها الإ�سرتاتيجي.
عاد ًة ما يكون احلكم العام على جمال القيادة والإدارة واحلوكمة متطاب ًقا مع احلكم العام لكل
من جماليَ  :الإجناز الأكادميي ،والتعليم والتعلم� ،إال يف حاالت نادرة ،مثل :وجود قيادة جديدة
مدعومة بجهة �إدارية فاعلة ون�شطة بد�أت العمل ب�شكل جيد� ،إال �أنه مل يتح لها الوقت الكايف؛
كاف على العمل املدر�سي ،بحيث ينعك�س على حت�سني عمليتي التعليم والتعلم
لتُحدث الت�أثري ب�شكل ٍ
ورفع التح�صيل الأكادميي .يف هذه احلالة قد يقوم فريق املراجعة باحلكم مهن ًّيا على القيادة
والإدارة واحلوكمة بامل�ستوى اجليد ،يف حني يقوم باحلكم على ٍّ
كل من الإجناز الأكادميي والتعليم
والتعلم بامل�ستوى املر�ضي.
كما يرتبط احلكم على القدرة اال�ستيعابية على التح�سن توافق ًّيا مع احلكم على جمال القيادة؛
ً
ارتباطا وثي ًقا بالتخطيط الإ�سرتاتيجي ،والتقييم الذاتي،
لكون عنا�صر احلكم عليها مرتبط ًة
والتح�سينات الأخرية التي �أحدثتها القيادة باملدر�سة ،خا�ص ًة فيما يتعلق بالإجناز الأكادميي
والتطور ال�شخ�صي للطلبة ،وحت�سني عمليتي التعليم والتعلم .كما �سي�ؤخذ يف االعتبار دور الإدارة
حكم ب�ش�أن القيادة.
الو�سطى ومن�سقي املواد  -الذين يحتلون مراكز رئي�سة  -عند اتخاذ ٍ
و�سيتم احلكم على جودة معايري املجال؛ بتقييم ومتابعة ما يلي:
	عمليات التقييم الذاتي والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،ومدى تركيزها على حتقيق
ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها
�أن تتوافر لدى املدر�سة القدرة على التقييم الذاتي ال�شامل الدقيق ملدى جناحها ،واال�ستفادة من
نتائجه يف تع ُّرف مواطن القوة وتلك التي حتتاج �إلى تطوير ،و�ضمان جودة �أدائها ،على �أن يرتبط
التقييم ال ّذاتي بالتخطيط الطموح للتح�سني والتطوير وفق �أولويات العمل املدر�سي.
ومتثل اخلطة الإ�سرتاتيجية �أحد املكونات املهمة الالزمة؛ لرتجمة ر�ؤية املدر�سة ور�سالتها �إلى
�إجراءات ت�ؤدي �إلى حتقيق التح�سن املن�شود .وال يركز هذا املعيار على �ضرورة وجود وثيقة معينة
بحد ذاتها ،و�إمنا على نوعية اخلطة الإ�سرتاتيجية ،واخلطط الت�شغيلية املتبعة يف املدر�سة ،وما
تت�ضمنه من �أن�شطة وبرامج عمل� ،إ�ضاف ًة �إلى اخلطط املتعلقة بتنظيم املنهج وتطبيقه وحت�سني
جودة التعليم والتعلم .ومن املتوقع �أن تتم مراجعة املنهج يف املدار�س اخلا�صة ب�صورة منتظمة
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يراعى فيها الت�سل�سل املنطقي واملرحلة العمرية ،مع ا�ستيفاء متطلبات املنهج/ال�شهادة.
�إن و�ضوح اخلطوات والعمليات والإجراءات يف تلك اخلطط ،وكيفية تنفيذها ،ح�سب مواعيدها،
ظهر مدى وعي القيادة بهذه الأمور ،ومدى ترجمة الأهداف
وتقييمها وفق م�ؤ�شرات �أداء حمددة؛ �س ُي ِ
اً
وو�صول �إلى الإجراءات الفعلية يف
واخلطط �إلى ممار�سات فاعلة ،من خالل تتبع قرارات الإدارة،
ال�صفوف ،ويف مرافق املدر�سة و�أرجائها .كما �ستعك�س جودة عمليات التقييم َّ
الذاتي؛ مدى جدية
القيادة املدر�سية واهتمامها وقدرتها على �إدارة هذا التقييم لتحقيق التح�سن ،وحتديثه ب�صورة
منتظمة ،ومتابعة �أثره على التح�سينات والتطورات ،خا�ص ًة تلك املتعلقة ب�إجناز الطلبة الأكادميي
وتطورهم ال�شخ�صي ،بو�صفهما مخُ رجينْ �أ�سا�سينْ  ،جلودة عمليتي التعليم والتعلم ،وامل�ساندة.
�	أدوار وم�سئوليات قيادة املدر�سة على اختالف م�ستوياتها ،يف �إدارة العاملني،
وتطوير �أدائهم
�أن تدير قيادة املدر�سة طاقميها التعليمي والإداري بكفاءة ،وتف ّعل �أدوارهم يف اللجان والفرق
الداخلية مع فهمهم لطبيعة �أدوارهم ،ومن املتوقع �أن تتخذ القيادة املدر�سية اخلطوات الالزمة
للتوزيع الفاعل لهم ،ح�سب م�ؤهالتهم وخرباتهم ،و�أن تعمل جاهدة على رفع كفاءتهم املهنية ،من
خالل منظومة تقومي الأداء امل�ستمر ،وبرامج التنمية والتطوير املهني.
و�سيتم الت�أكد من و�ضوح �أدوار القيادتني العليا والو�سطى ،واللجان ،واملجال�س املدر�سية ،يف
عمليات �ضبط اجلودة وحت�سني الأداء ،ومتابعة برامج التنمية املهنية للمعلمني ،وقيا�س �أثرها
على �أدائهم ،وبالتايل انعكا�سه على �إجناز الطلبة وتقدمهم.
ومن املرجح �أن تخ�ضع املدار�س اخلا�صة لرتتيبات حوكمة خمتلفة كالتي تتعلق مبجل�س الأمناء �أو
املجل�س اال�ست�شاري؛ لذا ف�إنه �سيتم التحقق من مدى مراعاة الف�صل بني الأدوار املهنية والإدارية؛
كي يت�سنى ِّ
لكل م�ستوى من م�ستويات القيادة �أداء دوره بفاعلية.


العالقات ال�سائدة بني منت�سبي املدر�سة؛ مبا يدفعهم نحو التطوير

�أن تعمل القيادات والهيئات التعليمية يف املدر�سة يف �إطار اجتماعي ،مبهنية عالية؛ متكاتفني،
ومتوا�صلني برباط من العالقات الإيجابية ،ومعتمدين مبد�أ الت�شاور ،والعمل اجلماعي؛ مبا ي�ضمن
عال من االلتزام وحت ّمل امل�سئولية .وعاد ًة ما تكون القيادة الفاعلة قدو ًة ُيحتذى بها،
حتقيق قد ٍر ٍ
حيث تظهر �أعلى امل�ستويات املهنية يف جميع ما تقوم به من �أعمال؛ �إذ تنعك�س ممار�ساتها وجهودها
وتوجهاتها على �سلوك املوظفني و�أ�ساليب عملهم يف امل�ستويات كاف ًة ،ويف ِّ
بث روح احلما�سة فيهم،
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نظاما
و�إلهامهم وحتفيزهم نحو التغيري ،وت�شجيعهم على تبادل اخلربات� .إ�ضاف ًة �إلى اعتمادها ً
لتحديد امل�سئوليات ،وتفوي�ض ال�صالحيات ،و�آخر لتلقي املقرتحات وال�شكاوى ،وكيفية التعامل
معها ،مبا ي�سهم يف حتقيق ر�ضا جميع منت�سبي املدر�سة.
و�سيق ّيم املراجعون مدى �إر�شاد القيادة ملنت�سبيها وم�ساندتهم من خالل برامج التطوير املهنية
امل�ستمرة لتحقيق �أهداف املدر�سة ،و�سيتعرفون على مدى ا�ستجابتهم وردود �أفعالهم ،وطبيعة
التوا�صل فيما بينها وبني الهيئتني التعليمية والفنية ،من خالل املناق�شات مع املعلمني �أثناء
املقابالت ،واملواقف املختلفة ،ومالحظة �أ�ساليب التحفيز والتوجيه ،وتدقيق ال�سجالت الإدارية.


فاعلية توظيف املوارد ،مبا فيها التمويل ،واملرافق ،وامل�صادر التعليمية

والتجهيزات املكتبية،
واملعدات،
�أن تعمل القيادة على توفري املوارد وامل�صادر التعليمية ،كالكتب،
ِ
ِ
وخدمات تكنولوجيا املعلومات ،وتقنية االت�صاالت ،وتت�أكد من ا�ستعمالها اال�ستعمال الأمثل،
ِ
�إ�ضاف ًة �إلى توظيفها مبا َ
ين املدر�سة ،ومراف َقها ،و�أرجا َءها ،وما حولها ،وامل�صادر املتاحة؛ لتي�سري
عمليات التعليم والتعلم ودعمها ،وم�ساعدة الطلبة على اكت�ساب املعارف واملفاهيم واملهارات،
وتطويرها ،ب�صورة حتفزهم نحو التعلم ،وت�شجعهم على امل�شاركة الفاعلة يف احلياة املدر�سية.
و�سيق ّيم املراجعون مدى توظيف املوارد املالية يف حتقيق املدر�سة لأولوياتها ،و�سي�أتي الدليل
املبا�شر على ذلك من مالحظة الدرو�س ،ومدى كفاءة توظيف املوارد ،وامل�صادر واملرافق
وكفايتها؛ مل�ساندة التعليم .كما �سيتم الرتكيز على مدى �إثراء بيئات التعلم ،ومدى �إ�شغال املرافق
التعليمية؛ ل�ضمان توفري مناخ تعليمي ،وتقدمي تعليم عايل اجلودة ،ينعك�س على تعلم الطلبة،
وتعزيز خرباتهم وتو�سعة مداركهم ،ال على جودة املوارد نف�سها ب�شكل مطلق.


توا�صل املدر�سة الفاعل مع املجتمع املحلي ،واملجتمع ككل

�أن ت�ستفيد املدر�سة من امل�ؤ�س�سات الوطنية ،واملرافق املحلية ،والربامج والفعاليات املجتمعية
املتنوعة ،واخلربات املحلية ،كا�ستفادتها من املجال�س الت�شريعية ،واملعار�ض ،واجلمعيات اخلريية،
واملدار�س الأخرى ،وغريها ،يف تثقيف الطلبة ،وتو�سعة مداركهم ،وتنمية خرباتهم .ومن املتوقع
كذلك� ،أن ت�ستفيد املجتمعات املحلية من املدر�سة مب�شاركة الطلبة يف فعالياتها ،و�أن تفتح املدر�سة
�أبوابها لتوعية �أفراد املجتمع ب�إف�ساح املجال لهم للم�شاركة يف بع�ض �أن�شطتها ،كاملحا�ضرات،
ملجل�سي الآباء
واال�ستفادة من مالعبها وقاعاتها للقيام ب�أن�شطتهم النافعة ،وميكن �أن يكون َ
والطلبة دو ٌر فاع ٌل يف حتقيق ذلك.
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و�سيت�أكد املراجعون من مدى توافر عالقات قوية للمدر�سة باملجتمع ،وتوطد عالقتها ب�أولياء الأمور
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وتتخذ اخلطوات الفاعلة يف ا�ستغالل املوارد املتاحة يف حميطها املحلي
واملجتمع ككل ،و�س ُيتا َبع �أثر هذا التوا�صل على جودة التعليم املق ّدم للطلبة ،وتطورهم ال�شخ�صي.
	دور حوكمة املدر�سة يف م�ساءلة القيادة املدر�سية ،عن �أداء املدر�سة ،وم�ساهمتها
يف القيادة الإ�سرتاتيجية لها (للمدار�س اخلا�صة)
يف املدار�س اخلا�صة ،يقدِّ م جمل�س الإدارة التوجيه الإ�سرتاتيجي لقيادة املدر�سة ،وي�ساهم ب�صورة
فاعلة يف التخطيط ،خا�ص ًة التخطيط املايل ،ويتولى الإ�شراف على اال�ستثمار يف طاقم العمل،
والبيئة املدر�سية وامل�صادر واملوارد التعليمية.
و�سيق ّيم املراجعون دور جمل�س الإدارة يف توفري ر�ؤية وا�ضحة لعمل املدر�سة ،مبا يتوافق مع
�أهدافها ،و�إذا ما كان املجل�س ُي�سا ِئ ُل �أ�صحاب امل�سئوليات باملدر�سة م�ساءل ًة فعلي ًة عن �أدائهم،
ورعايتهم الطلبة وفق املعايري التعليمية الرتبوية .مع الرتكيز ب�صور ٍة �أ�سا�سية ع َّما �إذا كانت اجلهة
كاف بالعمل اجلاري يف املدر�سة ،وما �إذا كانوا يقدمون
وعي ٍ
الإدارية �أو املالك/امللاّ ك ،على ٍ
الدعم والتحفيز املنا�سبني لتن�شيط جوانب التح�سن والتطوير ،كما �ستتابع �أدوارهم التي ي�ؤدونها؛
ل�ضمان توافر �إجراءات و�أنظمة فاعلة باملدر�سة لتلبية تعهدها لأولياء الأمور ،املتعلقة بتوفري
خمرجات عالية اجلودة ،ومدى قدرة املدر�سة على حتقيق مزيد من التح�سن.
□ تف�سري الفاعلية العامة
�إن �أ�سا�س احلكم على الفاعلية العامة لأداء املدر�سةُ ،يبنى على جودة خمرجاتها املتمثلة يف
مدى ما يحققه الطلبة يف جماليَ � :إجناز الطلبة الأكادميي ،وتطورهم ال�شخ�صي ،وكذا الأحكام
ال�صادرة على جودة العمليات يف جماليَ  :التعليم والتعلم ،وم�ساندة الطلبة و�إر�شادهم� ،إ�ضافة �إلى
دور القيادة والإدارة واحلوكمة يف �ضمان جودة تلك املخرجات والعمليات .مع الأخذ يف االعتبار
مدى تلبية احتياجات الطلبة ،ونيل ر�ضا �أولياء �أمورهم ،وجناح املدر�سة يف الإيفاء بر�سالتها.
و�سيتم ا�ستيفاء �آراء �أولياء الأمور من ا�ستبانة وا�ستطالع �آرائهم �إلكرتون ًّيا عن طريق موقع الهيئة
( ،)www.qqa.edu.bhومن خالل املقابلة �أثناء املراجعة ،وقد يكون لدى املدر�سة �أدلتها
اخلا�صة عن مدى ر�ضاهم.
املقدمني على النتائج التي يح ِّققها
�سيتم الت�أكد من مدى ت�أثري التعليم ،وجودة الدعم وامل�ساندة
َ
الطلبة .كما �سيتم الرتكيز على ت�أثري قيادة و�إدارة املدر�سة على ما يتم تقدميه ،وبالتايل على
�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية � -إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال

31

التح�صيل الأكادميي والتطور ال�شخ�صي الذي يحققه الطلبة .و�سيتم الأخذ بكافة هذه العوامل
والربط فيما بينها؛ ليتمكن فريق املراجعة من التو�صل �إلى حكم ت�شاركي مهني عن �أداء املدر�سة.
يف معظم املراجعات يكون هنالك تنا�سق وارتباط بني الأحكام التي مُتنح يف املجاالت اخلم�سة
الرئي�سة ،فمثلاً � ،إذا كانت املخرجات جيدة ،ف�إنَّ ذلك  -يف العموم  -يكون نتيجة جودة العمليات
يف املدر�سة ،وجودة دعم قيادة و�إدارة املدر�سة .وقد تكون هناك ا�ستثناءات  -ب�صورة ال ت�ؤثر
على حكم الفاعلية العامة  -يف تنا�سق وترابط الأحكام بني عمليات املدر�سة وفاعلية قيادتها
وخمرجاتها ،ويف تلك احلاالت� ،سيقوم فريق املراجعة بتقدمي الأدلة وتف�سريها وتربيرها بو�ضوح،
وما ذلك �إال انعكا�س للعملية املع َّقدة التي يت�ضمنها الو�صول �إلى �أحكام منطقية ،مرتابطة ،ومبنية
على الأدلة حول جماالت املراجعة ،اً
و�صول �إلى احلكم على فاعلية املدر�سة العامة.
التح�سن
□ تف�سري قدرة املدر�سة اال�ستيعابية على
ّ
التح�سن؛ ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار تاريخ �أداء
للحكم على قدرة املدر�سة اال�ستيعابية على
ّ
املدر�سة مت�ضم ًنا �أداءها م�ؤخ ًرا ،من حيث مدى دقة ،وفاعلية عمليات تقييمها الذاتي ،وتخطيطها
الإ�سرتاتيجي ،و�شموليتها ،ف�ضلاً عن مدى توافر املوارد الب�شرية املنا�سبة بها من هيئات �إدارية
وتعليمية وفنية ،وقدرتها على مواجهة التحديات؛ ب�صورة متكنها من القيام بتح�سني م�ستوى �أدائها
وفق �أولويات عملها؛ من �أجل االرتقاء ب�أدائها يف رفع م�ستوى �إجناز الطلبة �أكادمي ًّيا و�شخ�ص ًّيا� ،أو
املحافظة على امل�ستويات العالية.
�سيق ّيم املراجعون نقاط القوة ،ويتعرفون على الق�ضايا التي حتتاج �إلى حت�سني ،ونتيجة لذلك يجب
على املدر�سة �أن ُت ِعد خطة �إجرائية حتدد الإجراءات التي �ستتخذها لتحقيق النتيجة املرجوة.
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�إر�شادات املراجعة
ت�ساعد عملية املراجعة على حت�سني �أداء املدار�س وتطويره؛ نظ ًرا لتحديد املعايري امل�ستخدمة
فيها بو�ضوح ،كما �سي�ساهم يف ذلك � ً
أي�ضا معرفة مواطن القوة ،وتلك التي حتتاج �إلى تطوير
باملدر�سة ،واملناق�شة املهن َّية عن �أدائها ،وتقييمها ال ّذاتي .ويقدم تقرير املراجعة للمدر�سة بنا ًء
أحكاما وتو�صيات حول جماالت املراجعة ،والفاعلية العامة للمدر�سة
على نتائج عملية املراجعة � ً
وقدرتها على التح�سن .و�ستبقى املدر�س ُة منوط ًة – يف الأ�سا�س  -مبهام التطوير والتح�سني ،وكذا
كل املعنيني الذين يقدمون لها الدعم امل�ستمر.
لقد مت تطوير منهجية املراجعة و�إر�شاداتها؛ لتكون الأمنوذج الأ�سا�س يف مراجعات املدار�س يف
مملكة البحرين.
منهجية مراجعة �أداء املدار�س
طلب �إليها تقييم ٍّ
كل من:
أ�سا�س يف املراجعة ،حيث ُي ُ
للتقييم ال ّذاتي الذي جتريه املدر�سة دو ٌر � ٌ
التح�سن ،ومدى جودة خمرجاتها ،وجودة عملياتها الرئي�سة،
فاعليتها العامة ،وقدرتها على
ّ
وفاعلية القيادة والإدارة واحلوكمة يف �ضمان جودة خمرجاتها وعملياتها ،وذلك وفق معايري
الإطار العام للمراجعة ،بت�سجيل النتائج يف ا�ستمارة التقييم الذاتي با�ستخدام نف�س املعايري
واملقايي�س التي ي�ستخدمها املراجعون� .إ�ضاف ًة �إلى قيامها بتقييم مدى اتباعها الإجراءات
واملمار�سات ب�صورة �شاملة� .إن الدقة يف تطبيق التقييم الذاتي �ستمكن املدر�سة من معرفة مواطن
القوة واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير يف كل ما تقدمه.
ي�ستخدم املراجعون الأدلة التي تقدِّ مها املدر�سة يف ا�ستمارة التقييم الذاتي ،و�أية وثائق �أخرى
تزودهم بها؛ ل�صياغة فر�ضيات عنها ،تدرج يف "خال�صة ما قبل املراجعة" ،و�سيختربونها من
خالل :مالحظة �أداء الطلبة واملعلمني عن قرب ،ومراجعة �أعمال الطلبة ،وحتليل املعلومات
والبيانات املتوافرة يف م�ستندات املدر�سة ،و�إجراء املقابالت مع �أع�ضاء الهيئتني الإدارية
والتعليمية ،والطلبة ،وا�ستطالع �آراء �أولياء الأمور ومناق�شتهم؛ كل ذلك للتَّع ّرف على جودة �أداء
املدر�سة.
�إن التَّعاون بني املدر�سة وفريق املراجعة هو الأ�سا�س يف تطبيق منهجية املراجعة ،حيث تق ّدم
املدر�سة من خالل ا�ستمارة التقييم الذاتي قاعدة بيانات رئي�سة للفريق؛ ت�سهم يف �إعداد خال�صة
�سيتم التعاون يف الرتتيب
ما قبل املراجعة ،وو�ضع خطة تنفيذها ،ومناق�شتها مع �إدارة املدر�سة .كما ّ
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للمقابالت مع �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية التي بدورها �ستلقي ال�ضوء على املو�ضوعات
الأ�سا�س ّية والفر�ضيات قيد البحث والتحقق .كما �ستتمكن املدر�سة من اقرتاح م�شاهدة ممار�سات
خا�صة بها� ،سوا ًء �أكانت ج ِّيدة �أم حتتاج �إلى تطوير.
�س ُي ْ�ص ِدر املراجعون الأحكام على املدر�سة اعتما ًدا على الأدلة التي �سيقومون بجمعها �أثناء عملية
أ�سا�سا يف عملية املراجعة؛
املراجعة .وتع ُّد التغذية الراجعة املنتظمة لإدارة املدر�سة عن�ص ًرا � ً
ل�ضمان فهم الهيئتني الإدارية والتعليمية باملدر�سة كيفية التو�صل �إلى الأحكام.
مراحل املراجعة و�إجراءاتها
مراحل املراجعة
متتد عملية املراجعة – عاد ًة  -ملدة ثالثة �أيام ،و�سيت�ضمن اجلدول الزمني التايل �أهم مراحلها:
املرحلة

املدة
خالل فرتة منا�سبة ال تقل
عن ثمانية �أ�سابيع قبل زيارة
املراجعة

• تدريب املدر�سة املتوقع مراجعتها على ملء ا�ستمارة التقييم
الذاتي � -إذا دعت احلاجة �إلى ذلك

خالل فرتة ال تقل عن �ستة
�أ�سابيع قبل زيارة املراجعة

• تر�سل المدر�سة ا�ستمارة التقييم الذاتي بعد ملئها ،و�أية
وثائق �أخرى �أ�سا�سية �إلى الإدارة المعنية

• ُي ِع ُّد قائد فريق المراجعة خال�صة ما قبل المراجعة على
�أربعة �أ�سابيع قبل زيارة
�أ�سا�س ما ت�ضمنته ا�ستمارة التقييم الذاتي ،وتحليل ا�ستطالع
املراجعة
�آراء �أولياء الأمور ،و�أية معلومات �أخرى متوافرة
• ُتر�سل خال�صة ما قبل املراجعة �إلى املدر�سة ،التي تبد�أ
بدورها يف ترتيب جداول االجتماعات بنا ًء على ُخ َّطة املراجعة
�أ�سبوع واحد قبل زيارة املراجعة
• ُتب ِلغ �إدار ُة مراجعة �أداء املدار�س املدر�س َة املعني َة بتاريخ
مراجعتها ،وا�سم قائد فريق املراجعة
• يزور قائد فريق املراجعة املدر�سة؛ ملناق�شة خال�صة ما قبل
املراجعة مع قيادتها العليا ،والرد على ا�ستف�ساراتها ،و�إجراء
يومان قبل زيارة املراجعة
الرتتيبات الالزمة للمراجعة مبا يف ذلك توفري مقر مالئم
للفريق
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• ت�ستكمل املدر�سة تنظيم االجتماعات املتفق عليها
يوم واحد قبل زيارة املراجعة • ُترتب املدر�سة للقاء بع ِّينة من �أولياء الأمور؛ لعقد اجتماع
مع فريق املراجعة ح�سب خطة املراجعة
• ُيعقد اجتماع مع القيادة العليا للمدر�سة؛ لت�أكيد ما متت
مناق�شته حول خال�صة ما قبل املراجعة ،وعر�ض خطة
املراجعة وترتيباتها
• ُتع َقد اللقاءات املتفق عليها مع الهيئتني الإدارية والتعليمية،
والطلبة ،و�أولياء الأمور
• توفر املدر�سة امل�ستندات ،وع ِّينات من �أعمال الطلبة،
�أيام مراجعة املدر�سة
واملتطلبات الأخرى
• يقدم قائد الفريق التغذية الراجعة اليومية لإدارة املدر�سة
ب�صورة خمت�صرة يف نهاية كل يوم ،وب�صورة مف�صلة يف بداية
اليوم التايل
• يتم تقدمي التغذية الراجعة النهائية لإدارة املدر�سة يف
نهاية اليوم الأخري
بعد �ستة �أ�سابيع من زيارة املراجعة • ت�ستلم املدر�سة ُم�س َّودة التقرير للتعليق على احلقائق فقط.
بعد �أ�سبوع من ا�ستالم املدر�سة • ت�ستلم الإدارة املعنية ملحوظات املدر�سة حول م�سودة
م�س َّودة التقرير
التقرير وت�ضمينها ما �أمكن.
�إجراءات ما قبل زيارة املراجعة
ا�ستمارة التقييم الذاتي
على املدر�سة �أن تر�سل ا�ستمارة التقييم الذاتي بعد ملئها يف الوقت املحدد �إلى الإدارة املعنية مع
امل�ستندات الآتية:
		 • كت ّيب املدر�سة لأولياء �أمور الطلبة  -حال توافره � -أو �أي م�ستند م�شابه
	�أية م�ستندات رئي�سة ّ
اعتماد خارجية
تو�ضح حتليل �أداء املدر�سة ،من جهتها �أو من �أية جه ِة
		 •
ٍ
		 • خطط املدر�سة ،وبرامج فعالياتها الزمنية
مو�ضحا به التوقيت الزمني للدرو�س
		 • جدول ح�ص�ص املعلمني الأ�سبوعي،
ً
		 • نتائج التَّح�صيل الدرا�سي للطلبة
		 • ُخ َّطة املدر�سة للتح�سني والتطوير.
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خال�صة ما قبل املراجعة
يقوم قائد فريق املراجعة ب�إعداد خال�صة ما قبل املراجعة التي يجب �أن تكون خمت�صرة ،ومت�ضمنة
لأهم املو�ضوعات املتعلقة باملدر�سة ح�سبما ت�ضمنته ا�ستمارة التقييم الذاتي ،ونتائج ا�ستطالع
�آراء �أولياء الأمور ،و�أية وثائق �أخرى تق ّدمها املدر�سة.
و�سيتم يف هذه اخلال�صة ٍّ
لكل من املجاالت الرئي�سة يف الإطار العام للمراجعة ،حتديد ما يلي:
ّ
		 •	مواطن القوة ،واملواطن التي حتتاج �إلى تطوير ،خا�صة فيما يتعلق باملعايري يف وثيقة
الإطار العام للمراجعة
		 • الفر�ضيات عن �أداء املدر�سة ،والعوامل التي غال ًبا ما ت�ؤثر فيها
		 •	�أية ثغرات يف الأدلة
		 • اجلوانب التي تتعار�ض فيها الأحكام يف ا�ستمارة التقييم الذاتي مع الأدلة املذكورة
		 •	التناق�ض الداخلي بني ما ورد يف جماالت العمليات واملخرجات ،مثلاً �إجنازات الطلبة
يف مقابل جودة التعليم ،والتطور ال�شخ�صي يف مقابل امل�ساندة والإر�شاد
		 • ملحوظات �أولياء الأمور (�إن ُوجدت).
و�ستتم مناق�شة خال�صة ما قبل املراجعة وخطة املراجعة ومتطلباتها مع �إدارة املدر�سة يف اللقاء
اخلا�ص بذلك ،ومع �أع�ضاء فريق املراجعة يف االجتماع القبلي لهم.
�إجراءات زيارة املراجعة
يقوم املراجعون �أثناء فرتة وجودهم يف املدر�سة مبا يلي:
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• مالحظة الدرو�س
تفح�ص �أعمال الطلبة ،ومتابعة م�ستوياتهم ومدى تقدمهم فيها
•
ُّ
• حتليل �أية معلومات وبيانات �إح�صائية متوافرة حول �أداء الطلبة
• مالحظة الأن�شطة املدر�سية
• درا�سة �أية م�ستندات �أخرى خا�صة باملدر�سة متعلقة مبجاالت املراجعة
•	عقد مقابالت ومناق�شات مع �أع�ضاء من الهيئتني الإدارية والتعليمية ،والطلبة و�أولياء
الأمور
• تفقد املرافق واملوارد املدر�سية.
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و�سرياعي املراجعون قواعد ال�سلوك التالية يف جميع الأوقات :
قواعد ال�سلوك
يلتزم املراجعون ب�أعلى امل�ستويات املهن ّية يف �أعمالهم ،ويتعاملون مع �أع�ضاء املدر�سة بعدالة
�أثناء عملية املراجعة .و�ستكون هذه امل�ستويات مكفولة باتّباعهم القواعد التالية :
• التقييم مبو�ضوع َّية ودون حت ّيز
• تقدمي التقارير ب�أمانة ،بعد الت�أكد من عدالة الأحكام ،ودرجة م�صداقيتها
• القيام ب�أعمالهم بنزاهة
• معاملة كل من يقابلونه بلباقة ،وبذل �أق�صى ما ميكنهم من جهود؛ لتخفيف ال�ضغط على
الأطراف امل�شرتكة يف املراجعة من �أع�ضاء املدر�سة
يتم مقابلتهم ،وتقييم �أدائهم ،ونقل الأحكام
• تبادل الآراء الهادفة ،واحلوار املثمر مع من ّ
بو�ضوح و�صراحة
عنها
ٍ
• احرتام خ�صو�صية املعلومات ،خا�صة املتعلقة بالأفراد وطبيعة �أعمالهم.
مالحظة الدرو�س
�سيتم التَّخطيط للزيارات ال�صفية؛ ملتابعة فر�ضيات خال�صة ما قبل املراجعة ،و�س ُيم�ضي
ّ
املراجعون على الأقل  %60من وقتهم يف مالحظة الدرو�س ،و�سيكون الرتكيز يف معظم الزيارات
ال�صفية على املواد الأ�سا�س ّية :اللغة العربية ،والريا�ضيات ،والعلوم ،واللغة الإجنليزية ،واملواد
التخ�ص�صية ح�سب ت�شعب امل�سارات التعليمية كما يف التعليم ال�صناعي ،وح�سب اللغة امل�ستخدمة
يف التدري�س ،لكنه لي�س بال�ضرورة القيام بزيارات �صفية لكل املعلمني �أثناء عملية التعليم الفعلية،
و�إمنا ُيكت َفى بـح�ضور عينة ممثلة منهم .و�سيقوم املراجعون – عاد ًة  -مبالحظة الدر�س كاملاً ،
با�ستثناء بع�ض احلاالت التي �سيقومون فيها مبالحظة جزء منه ،ال تقل عن  20دقيقة.
درو�س منفردة �إلى مدير املدر�سة ،وال �إلى � ِّأي ع�ض ٍو من
لن يبلغ قائد املراجعة �أية ملحوظات عن ٍ
مت�س �أمن الطلبة
�أع�ضاء الهيئة الإدارية � ،اَّإل حتت ظروف ا�ستثنائية ج ًّدا ،مثل الق�ضايا التي ّ
و�سالمتهم.
ّ
�سيطلع املراجعون على ُخطط الدرو�س �أثناء الزيارات ال�صفية ،و�سيحاولون التقليل من �إرباك
احل�ص�ص �إلى �أدنى حد ،ولن يتدخلوا يف الدر�س ب�أية طريقة كانت ،لك ّنهم �سيغتنمون �أية فر�صة
بلطف عن �أعمالهم.
تتاح لهم يف التحدث �إلى الطلبة ٍ
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املناق�شات
�ست�شغل املناق�شات مع الطلبة ،و�أولياء �أمورهم ،و�أع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية جان ًبا من
وقت املراجعة ،حيث �سيعقد املراجعون مقابالت مع الطلبة للتعرف على �آرائهم عن مدى كفاءة
املدر�سة يف دعم تطورهم الأكادميي وال�شخ�صي� ،إ�ضافة �إلى مقابالتهم ع�شوائ ًّيا �أثناء الف�سح،
والأن�شطة الال�صفية ،واملجال�س الطالبية ،عالوة على مقابلة �أولياء �أمورهم ،و�أع�ضاء الهيئتني
الإدارية والتعليمية ،ورمبا �آخرين ح�سب احلاجة .كما �سيطلب قائد املراجعة مقابلة امل�ساهمني �أو
�أحد ممثليهم يف املدر�سة اخلا�صة� ،إ�ضافة �إلى مقابلة ع�ض ٍو �أو �أكرث من جمل�س الإدارة� ،أو هيئة
الرقابة� ،أو اجلهة اال�ست�شارية لها.
َّو�صل �إلى ر�ؤية وا�ضحة عن الق�ضايا املختلفة ،والأ�سئلة
�سي�سعى املراجعون من خالل املناق�شات للت ُّ
الواردة يف خال�صة ما قبل املراجعة املتعلقة مبعايري جماالت املراجعة ،و�سيتابعون جميع املمار�سات
الرتبوية و�أثرها على �إجنازات الطلبة وتطورهم ال�شخ�صي.
و�سرتكز املناق�شات على مو�ضوعات عدة منها:
		 • كيفية التو�صل �إلى الأحكام يف ا�ستمارة التقييم الذاتي
		 •	كيفية �إمتام عمليات مع َّينة يف املدر�سة ،مثل :التقييم الذاتي� ،أو تعريف الطلبة اجلدد
باملدر�سة
		 • كيفية التّعامل مع بع�ض الأمور املقلقة
		 •	�أولويات املدر�سة وكيفية حتديدها
		 • التَّط ُّورات والتح�سينات احلديثة ،وكيفية تنفيذها ،واخلطط امل�ستقبلية
		 •	�إدراك مواطن القوة ،وتلك التي حتتاج �إلى تطوير
		 • كيفية التّعامل مع �آراء موظفي املدر�سة ،والطلبة ،و�أولياء �أمورهم.
فح�ص �أعمال الطلبة
ّ
�سيطلع املراجعون على �أعمال الطلبة �أثناء مالحظتهم الدرو�س ،و�س ُيطلب �إلى املدر�سة تزويد
فريق املراجعة بعينات من الأعمال التحرير ّية يف املواد الأ�سا�سية والتخ�ص�صية ملختلف الف�صول،
على اختالف م�ستويات الطلبة؛ ليتم تدار�سها وحتليلها.
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اجتماعات الفريق
اجتماعات فريق املراجعة �ضرور ّية لتطوير �إجراءات ُخ َّطة املراجعة ،ولالتفاق على املو�ضوعات
التي قد تربز �أثناء عملية املراجعة .ولتباحث الآراء اجلماعية والفردية �أثناء املقابالت دو ٌر بار ٌز
َّو�صل �إلى �أحكام ت�شاركية حول تقييم معايري املراجعة وجماالتها ،والفاعلية العامة للمدر�سة،
للت ُّ
وقدرتها على التح�سن.
يتم
ال ت�صدر الأحكام النهائية ملجاالت املراجعة ب�أخذ متو�سطات املعايري �أو بجمع درجاتها ،كما ال ّ
التو�صل �إلى احلكم على الفاعلية العامة بوا�سطة �أخذ متو�سط املجاالت �أو درجات �أخرى ،ولكنها
�أحكام مهن ّية �صادرة على �أ�سا�س وزن كل الأدلة ،وما تقدمه املدر�سة من وثائق ومعلومات داعمة
اخلا�صة للمدر�سة يف االعتبار.
يف ا�ستمارة التقييم الذاتي و�أثناء املراجعة ،مع و�ضع الظروف
ّ
التغذية الراجعة
املراجعة ال تكون فاعلة ما مل ي�شرتك املراجعون و�إدارة املدر�سة يف حوار مهني؛ لذا يجب �أن
ُي�شا ِرك املراجعون املدر�سة يف امللحوظات والق�ضايا التي يتو�صلون �إليها ،والفر�ضيات التي ي�ؤكدون
حتققها طوال فرتة املراجعة بطريقة ت�سمح للمدر�سة �أن تتحاور ب�ش�أنها� ،أو ترد عليها ،كما يجب
�أن يتقبلوا �أية �أدلة �إ�ضافية تقدمها لهم.
و ُت َق َّدم التغذية الراجعة على النحو التايل:
		 •	يناق�ش قائد فريق املراجعة الفر�ضيات واملو�ضوعات التي تثار خالل فرتة املراجعة على
مدار اليوم مع �إدارة املدر�سة.
		 •	يناق�ش قائد فريق املراجعة اجلوانب الإيجابية ،وتلك التي حتتاج �إلى تطوير مع �إدارة
املدر�سة يف نهاية كل يوم من �أيام املراجعة ب�صورة خمت�صرة ،ويف �صباح اليوم التايل
ب�صورة مف�صلة
		 •	يقدم فريق املراجعة التغذية الراجعة النهائية مع النتائج لإدارة املدر�سة يف نهاية اليوم
الأخري.
أحكام الرئي�سة املقدمة فيها �أحكا ٌم
ال ُت َع ُّد التغذية الراجعة ال�شفهية تقري ًرا نهائ ًّيا ،كما �أنَّ ال َ
مرحلية قابلة للتغيري .ويف حال تغيرّ ها نتيج َة �إجراءات �ضمان اجلودة؛ ف�سيبلغ قائ ُد فريق املراجعة
مدي َر املدر�سة بذلك قبل �إ�صدار التقرير التحريري.
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�إجراءات ما بعد زيارة املراجعة
تقرير املراجعة
�س ُي ِع ّد قائد فريق املراجعة امل�سودة الأولية لتقرير املراجعة بعد اعتماد الأحكام ،و�سرت�سل ن�سخة
منها �إلى املدر�سة ملراجعتها بعد الأ�سبوع ال�ساد�س من انتهاء املراجعة ،و�سيكون للمدر�سة احلق يف
مراجعة التقرير والتدقيق على احلقائق الواردة فيه خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه.
�أما التقرير النهائي ف�سري�سل �إلى املدر�سة ويتم ن�شره بعد موافقة جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية
للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب عليه ،واعتماده من قبل جمل�س الوزراء املوقر.
ال�شكاوى
تتوقع �إدارتا مراجعة �أداء املدار�س �أن تتم املراجعات ب�صورة �سل�سة� ،إال �أنه يف بع�ض احلاالت
اال�ستثنائية قد تكون املدر�سة غري را�ضية عن �أي جانب من جوانب املراجعة ،ويف هذه احلالة يجب
على مدير املدر�سة �أن يناق�ش هذه اجلوانب مع قائد فريق املراجعة و�ضامن اجلودة � اًأول ب�أول.
وعند عدم التمكن من حل امل�شكلة باملدر�سة ،ف�إن هناك �إجراءات على مدير املدر�سة �أن يتبعها
لإي�صال هذه امل�شكلة �إلى الإدارة املعنية ،بتقدمي �شكوى ر�سم ّية ح�سب الطرق القانونية املتبعة
يف هذا ال�ش�أن بالهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب .هذا وتتعلق ال�شكاوى
– فقط  -ب�سلوك املراجعني ومدى التزامهم قواعد ال�سلوك ،وجودة التوا�صل والتفاعل �أثناء
املراجعة ،وال تت�ضمن �أحكام املراجعة .كما يحق لفريق املراجعة التقدم بال�شكوى حال حدوث �أية
خمالفة من قبل املدر�سة وفق �أنظمة الهيئة و�سيا�ساتها.
تقدمي التظلمات
يف حال عدم ر�ضى املدر�سة عن نتائج املراجعة و�أحكامهاَ ،ي ِح ُّق لها تقدمي تظلم كتابي بخطاب
ومدعوما بالأدلة املو�ضوعية .ويجب �أن
ر�سمي �إلى مدير الإدارة املعنية ،مرف ًقا با�ستمارة التظلم،
ً
ؤهالت
تتم هذه العملية َوف ًقا لل�سيا�سات والإجراءات واملواعيد املعمول بها يف الهيئة الوطنية للم� ِ
و�ضمان جودة التعليم والتدريب.
زيارات املتابعة
املدار�س التي يتم احلكم على فاعليتها بوجه عام بامل�ستوى غري املالئم� ،ستخ�ضع �إلى زيارات
متابعة وف ًقا ل�سيا�سات الهيئة و�إجراءاتها ،وبالتايل فعلى املدر�سة �إعداد خطة ت�شغيلية حتدد
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اخلطوات التي �ستتخذها لتحقيق النتائج الالزمة ب�صورة عاجلة� .إن الإجراءات املعتمدة يجب �أن
َ
تفا�صيل مت ِّكن املراجعني  -خالل زيارة
تكون مرتبطة ب�صورة كبرية بتو�صيات التقرير ،وتت�ضمن
املتابعة  -من َت َت ُّبع �أ َثر الإجراءات املحددة التي مت التخطيط لها وتنفيذها� .إن قدرة املدر�سة على
تنفيذ تو�صيات املراجعة �سوف حتدد حكم زيارات املتابعة.
حفظ الأدلة
تقوم �إدارتا مراجعة �أداء املدار�س باالحتفاظ ب�سجل حتفظ فيه كل �أدلة عملية املراجعة ملدة ال
تقل عن عام واحد.
مراجعة املدار�س ذات التقدير "املمتاز"
يخ�ص�ص يوم واحد ملراجعة املدار�س احلا�صلة على تقدير" :ممتاز" يف �آخر مراجعة لها ،ويتطلب
من فريق املراجعة يف نهاية اليوم تقدمي تغذية راجعة لإدارة املدر�سة ،ي�ؤ ِّكد خاللها ما ي�ؤيد ثبات
املدر�سة يف امل�ستوى "املمتاز" ودميومة ا�ستمرارها يف االرتقاء والتح�سن� ،أو احتياجها �إلى مراجعة
�شاملة على مدى ثالثة �أيام �أو �أكرث ،يتم �إجرا�ؤها وف ًقا ل�سيا�سات الهيئة و�إجراءاتها؛ للو�صول �إلى
حكم دقيق على م�ستوى الفاعلية العامة.
�ضمان جودة املراجعة
ُتدعى املدار�س لإبداء �آرائها حول عملية املراجعة ،وحول التزام فريق املراجعة بقواعد ال�سلوك،
ملدير �ضمان جودة �أداء الفريق �أثناء زيارته للمدر�سة .كما و ُيطلب �إليها ا�ستكمال ا�ستبانة تهدف
�إلى تطوير املمار�سات يف املراجعات م�ستقبلاً  ،وذلك بعد االنتهاء من املراجعة وت�سليمها �إلى
الإدارة املعنية.
بروتوكول حماية الطفل
يقوم فريق املراجعة بجمع معلومات عن املدر�سة من م�صادر خمتلفة ،وقد يح�صل الفريق على
معلومات تتعلق بادعاءات حول ممار�سات قد حتدث للطلبة يف املدر�سة ،تتعلق بالتحر�ش بهم �أو
تهديدهم ،ك�أن يتو�صل فريق املراجعة �إلى هذه االدعاءات من خالل ا�ستطالع �أولياء الأمور� ،أو
�أثناء املقابالت معهم �أو مع الطلبة �أنف�سهم ،وعندها �سيتعاملون مع هذه االدعاءات ب�صورة جد َّية
و�سيتم ب�ش�أنها تطبيق �إجراءات �إدارتي مراجعة �أداء املدار�س على النحو
�صارمة وبح�سا�س َّية،
ّ
التايل:
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		 •	املحافظة على �سرية احلالة مبا حتويه من �أ�سماء ومعلومات
		 • الت�أكد من �أنَّ �إدارة املدر�سة تتخذ الإجراءات املنا�سبة بهذا ال�ش�أن
		 •	�إبالغ اجلهات املخت�صة عن هذه احلالة.
�إدارتا مراجعة �أداء املدار�س غري معن ّيتني بالتّعامل مع مثل هذه احلاالت ،ولكنهما تقومان ب�إبرازها
والت�أكد من �أنَّ �إدارة املدر�سة تقوم باتخاذ الإجراءات الفاعلة حيالها ،و�أن اجلهة املخت�صة
باملتابعة قد �أخذت عل ًما بها.
عدم االلتزام بعملية املراجعة
يف حالة �إخفاق املدر�سة يف االلتزام مبتطلبات املراجعة؛ �سيتم احلكم على فاعليتها العامة
باحلكم" :غري مالئم" ،على �أن تتم هذه العملية وف ًقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف
الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب.
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