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ن المستمر هو المؤدي إلى نجاح جميع المتعلِّمين. وبالرغم من إمكانّية اختالف  هدف كلِّ مؤسسة أن يكون التحسُّ
المسار التحسيني لكل مؤسسة، إال أنَّ العنصر األساسي يبقى متمثال في وجود مقاييس لجودة التدريس والتعلم. 

وتخدم معايير األداء AdvancEd لدى هذه الغاية، عبر توفير مجموعة من المحّكات التقويمّية التي تؤّمن 
المبنّية على أبحاث دقيقة وممارسات  المعايير  لبناء خطة تطوير/تحسين وتطبيقها. وتشكِّل هذه  األساس الالزم 

المؤسساتي. للتغيير  فاعلة  أداة  فضلى 

ونحن، في AdvancED، نلتزم بالجودة وبتلبية احتياجات المؤسسات التربوية التي نساندها/نخدمها. فنحن نستخدم، كلَّ خمس سنوات، عملّية 
متكّررة/دورّية لمراجعة معاييرنا وتنقيحها وتجديدها؛ لضمان بقائها ذات صلة، وبهدف تحّدي المؤسسات لتطمح إلى األفضل. ويبقى السؤال 

التوجيهي المطروح: ما العنصر الذي سيدعم نجاح كلَّ متعلّم؟ 

إيماننا بأن التعلّم عالي الجودة بإمكانه تحويل / تبديل حياة األفراد والمجتمعات والعالم AdvancED تجّسد  معايير أداء 

AdvancED التركيب البنيوي لمعايير األداء لدى
المعايير الجديدة، التي يختلف عددها باختالف نوع المؤسسة، تنتظم ضمن مجاالٍت ثالثة:

القيادّية القدرات   1
التعلُّمّية القدرات   2
قدرات الموارد  3

المجاالت هي عرض توصيفي لقدرة منّظمة أو مؤسسة ما على تأمين الجودة وتحقيق المتطلّبات الدقيقة التي يتطلّبها التحسين المستمر. ويتّم 
دة، كما يتّم تعريُف ُكلِّ معياٍر بشبكات أداء/ساللم أداء. تعريُف كلِّ مجاٍل بمعايير محدَّ

إّن معايير األداء لدى AdvancED هي بياناٌت قائمة على أبحاث، َتِصُف الشروط الضرورّية لكي تتمّكن المؤسسات من دعم الفاعلّية التنظيمّية 
وتحسين أداء الطالب.

باإلضافة إلى المجال والمعايير المتعلّقة به، تّم تطوير شبكَتي/ُسلّمّي أداء لكّل معيار، بهدف المساعدة على توفير مقياس للتطّور وتقدير شامل 
للممارسات. ُتعتبر هذه الشبكات/الساللم أدوات تشخيصّية، ويتألّف كّل منها من أربعة مستويات أداء، تتضّمن محّكات تقييمّية مرتبطة بالمفاهيم 

الموجودة في بيان المعيار.

ن عناصر معايير األداء لدى AdvancED ُمجتمعة خريطَة طريق لعملّية التحسين الُمستمّر للمؤسسات، وأساًسا لعملّية االعتماد  وُتكوِّ
الُمستخدمة من ِقبل ِفَرق الُمراجعة لتوفير تغذية راجعة وبّناءة ودقيقة لكيفّية خدمة المؤسسات للمتعلّم.
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لدى المؤسسة عملّية منهجّية وموّثقة 
لتطوير بيان الغرض ومراجعته، بما في 
ذلك مشاركات وإسهامات كاّفة األفرقاء 

المعنّيين الممّثلين

لدى الُمؤسسة عملّية موّثقة لتطوير و/أو 
مراجعة بيان الغرض، بما في ذلك 

مشاركات وإسهامات ُمعظم األفرقاء 
المعنّيين الممّثلين.

لدى الُمؤسسة عملّية لتطوير و/أو 
مراجعة بيان الغرض بما في ذلك 

إسهامات األفرقاء المعنّيين.

 ليس لدى المؤسسة أّي عملّية لتطوير 
و/أو مراجعة بيان الغرض ومشاركة 

األطراف المعنّية.

َمجال القُُدرات القيادّية  1-1

معيار 1-1:
د  تلتزُم المؤسسة بـ "بيان َغَرض" ُيحدِّ
مبادئها التعليمّية والتعّلمّية بما في ذلك 

التوّقعات الُمنتظرة من الطالب. 

يتضّمن بيان الغرض توّقعات واضحة 
ومحّددة وقابلة للقياس بما يتعلّق بتعلّم 

الطالب، بما في ذلك المعتقدات المشتركة 
حول التعلّم والتعليم، وُيستخدم لتوجيه 

اتخاذ القرارات المتعلّقة بالتعلّم والتعليم. 

يتضّمن بيان الغرض توّقعات محّددة 
لتعلّم الطالب، ويشمل المعتقدات 

المشتركة حول التعلّم والتعليم، وُيستخدم 
لتوجيه اّتخاذ القرارات المتعلّقة بالتعلّم 

والتعليم. 

يتضّمن بيان الغرض بعض التوّقعات 
المحّددة لتعلّم الطالب، وُيستخدم أحياًنا 
لتوجيه اّتخاذ القرارات المتعلّقة بالتعلّم 

والتعليم. 

يتضّمن بيان الغرض توّقعات محدودة 
بما يتعلّق بتعلّم الطالب، وقد ال ُيستخدم 
لتوجيه اّتخاذ القرارات المتعلّقة بالتعلّم 

والتعليم.

م مؤسسة نحو تحقيق أهدافها المحّددة عنصر أساسي من عناصر الفاعلّية التنظيمّية.  إنَّ قدرة القيادة على ضمان تقدُّ
القيادّية للمؤسسة ما يأتي: اإلخالص وااللتزام بغايات هذه المؤسسة وتوّجهاتها، وفاعلّية الحاكمّية  القدرات  وتتضّمن 

والقيادة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الُمعلنة، والقدرة على الّتواصل مع األفرقاء المعنيين وإشراِكهم بُطرق جاّدة 
والُمتعلّمين. الُمربين  أداء  لتحسين  استراتيجّيات  تطبيق  والقدرة على  ومنتجة، 
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2 معايير AdvancED ألداء المدارس  |  معيار 1: َمجال القُُدرات القيادّية 

َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 2-1:  

ا بإظهار  يقوم األفرقاء المعنيون جماعّيً
إجراءات عملّية َتكَفل َتحقيق أغراض 
المؤسسة والّنتائج الَمرجّوة للطالب.

لدى المؤسسة براهين/أدلّة موّثقة 
بوضوح حول اإلجراءات التي تشمل 

كاّفة األفرقاء المعنّيين والقرارات الُمّتخذة 
انسجاًما مع الغرض ودعًما لتحقيق 

النتائج المرجّوة للمتعلّمين. 

لدى الُمؤسسة بعض البراهين/األدلّة 
الموّثقة التي تشمل بعض األفرقاء 
المعنّيين والقرارات المنسجمة مع 

الغرض دعًما لتحقيق النتائج المرجّوة 
للمتعلّمين.  

لدى المؤسسة براهين/أدلّة محدودة حول 
إجراءات تشمل األطراف المعنّية 

وقرارات منسجمة مع الغرض دعًما 
لتحقيق النتائج المرجّوة للمتعلّمين.

ليس لدى المؤسسة أّية براهين حول 
إجراءات تشمل األطراف المعنّية 

وقرارات منسجمة مع الغرض دعًما 
لتحقيق النتائج المرجّوة للمتعلّمين.

4
تتوافر عملّية موّثقة لجمع واستخدام 
البيانات لتقييم تحقيق الغاية والنتائج 

المرغوبة من الطالب.  

3

تتوافر عملّية الستخدام البيانات لتقييم 
تحقيق الغاية والنتائج المرغوبة من 

الطالب.  

2

ُتستخدم بعض البيانات لتقييم تحقيق 
الغاية والنتائج المرغوبة من الطالب.  

1

ال دليل على أّي استخدام للبيانات لتقييم 
تحقيق الغاية والنتائج المرغوبة من 

الطالب.
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 3-1:  

تقوم المؤسسة بعملّية تحسين ُتنتج 
أدّلة/براهين بما في ذلك نتائج قابلة 

للقياس حول تحّسن تعّلم الطالب 
والممارسات المهنّية. 

4

تقوم المؤسسة بوضع عملّية تخطيطّية 
للتحسين المستمر، تتَّصف بكونها مرّكزة 
وُمَتعمدة وَتعاونّية وُمعتِمدة على البيانات، 

وُتراقب المؤسسة خّطة التحسين 
وُتراجعها باالعتماد على األدلّة ونتائج 

التنفيذ.  

3

تقوم المؤسسة بوضع عملّية تخطيطّية 
للتحسين المستمر، ُمعتِمدة على البيانات، 

وُتراقب خّطة التحسين وُتراجعها 
باالعتماد على األدلّة ونتائج التنفيذ.  

2

تقوم المؤسسة بوضع عملّية تخطيطّية 
للتحسين المستمر، ُمعتِمدة على بعض 

البيانات، وتراقب التنفيذ.    

1

ليس لدى المؤسسة أّي دليل على 
التخطيط للتحسين المستمر.

4

تتمّيز الخطة بالوضوح وبتضّمنها أهداًفا 
محّددة ومرّكزة وُمعلنة، باإلضافة إلى 

استراتيجّيات ونشاطات ومقاييس بحسب 
الحاجات المحّددة. ويتّم تقييم النتائج 
بطريقة منهجّية ومشاركتها بشفافّية 

ووضوح مع سائر مجموعات األفرقاء 
المعنيين الممّثلين.  

3

تتضّمن الخطة أهداًفا محّددة 
واستراتيجّيات ونشاطات ومقاييس 

بحسب الحاجات المحّددة. ويتّم تقييم 
النتائج ومشاركتها مع بعض مجموعات 

األفرقاء المعنيين الممّثلين.  

2

تتضّمن الخطة أهداًفا واستراتيجّيات 
ونشاطات ومقاييس، ويتّم تقييم النتائج. 

1

تفتقر الخّطة لمعلومات كافية حول 
األهداف واالستراتيجّيات والّنشاطات 

والمقاييس، كما ال يوجد دليل على التقييم 
أو مشاركة النتائج.
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 4-1:  

تؤّسس السلطة الحاكمة/السلطة اإلدارّية 
إجراءات ُمصّممة لدعم الفاعلّية 

التنظيمّية وتضمن االلتزام بها.

4

لدى السلطة الحاكمة عملّية موّثقة 
وُمعتِمدة على البيانات لتطوير ومراجعة 

وتنقيح اإلجراءات بشكل مستمر.  

3

لدى السلطة الحاكمة عملّية موّثقة لتطوير 
ومراجعة وتنقيح اإلجراءات بشكل 

مستمر. 

 
2

لدى السلطة الحاكمة عملّية محدودة 
وغير منتظمة لتطوير ومراجعة وتنقيح 

اإلجراءات بشكل مستمر.  

1

ليس لدى السلطة الحاكمة أّي عملّية 
لتطوير ومراجعة وتنقيح اإلجراءات 

بشكل مستمر.

4

تقوم السلطة الحاكمة بتبّني وتحديث 
والتزام مسؤولية إجراءات مكتوبة 
بوضوح، تمتثل للقوانين واألنظمة 

المرعّية اإلجراء وتكفل النزاهة والعمل 
الفاعل. 

3

تقوم السلطة الحاكمة بتبّني وتحديث 
إجراءات مكتوبة، تمتثل للقوانين 

واألنظمة المرعّية اإلجراء وتكفل 
النزاهة والعمل الفاعل.

2

لدى السلطة الحاكمة إجراءات مكتوبة، 
تمتثل للقوانين واألنظمة المرعّية اإلجراء 

وتكفل النزاهة والعمل الفاعل.

1

إجراءات السلطة الحاكمة مبهمة، ومن 
غير الواضح امتثالها للقوانين واألنظمة 
المرعّية اإلجراء أو إذا ما كانت تكفل 

العمل الفاعل.
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 5-1:  

تلتزم السلطة الحاكمة بمجموعة قواعد 
آداب مهنّية، وتعمل بحسب أدوار 

ومسؤولّيات محّددة.

4

تتبّنى السلطة الحاكمة وتلتزم مسؤولّية 
قواعد مكتوبة لآلداب المهنّية التي ُتعّرف 

قواعد السلوك والمعايير األخالقّية 
للحاكمّية/اإلدارة، بما في ذلك اإلجراءات 

والممارسات التي تؤّمن للقيادة 
االستقاللية والقدرة الذاتّية إلدارة 

العمليات اليومّية للمؤسسة.  

3

لدى السلطة الحاكمة قواعد مكتوبة 
لآلداب المهنّية التي ُتعّرف قواعد السلوك 
والمعايير األخالقّية للحاكمّية/اإلدارة، بما 

في ذلك اإلجراءات والممارسات التي 
تؤّمن للقيادة االستقاللية والقدرة الذاتّية 

إلدارة العمليات اليومّية للمؤسسة.  

2

لدى السلطة الحاكمة قواعد مكتوبة 
لآلداب المهنّية للحاكمّية/اإلدارة، بما في 

ذلك اإلجراءات التي تؤّمن للقيادة 
االستقاللية والقدرة الذاتّية إلدارة 

العمليات اليومّية للمؤسسة.   

 
1

لدى السلطة الحاكمة قواعد مبهمة أو 
ليس لديها أّي قواعد مكتوبة لآلداب 
المهنّية، وال تؤّمن للقيادة االستقاللية 

والقدرة الذاتّية إلدارة العمليات اليومّية 
للمؤسسة.

4

تقوم السلطة الحاكمة بتبّني إجراءات 
معيَّنة وتحديثها وااللتزام بمسؤولّيتها، 

وهي إجراءات تعّرف أدوارها 
ومسؤولّياتها، وتشارك بتعلّم مهني 

مستمر لتتمّكن من البقاء على اّطالع 
بالمستجّدات بما يتعلّق باألدوار 

والمسؤولّيات، والقوانين واألنظمة 
المطّبقة، والممارسات التنظيمّية الناجحة، 

واستخدام األدلّة لتوجيه عملّية اتخاذ 
القرارات.  

3

تقوم السلطة الحاكمة بتبّني إجراءات 
معيَّنة وتحديثها، وهي إجراءات تعّرف 

أدوارها ومسؤولّياتها، وتشارك بتعلّم 
مهني لتتمّكن من البقاء على اّطالع 

بالمستجّدات بما يتعلّق باألدوار 
والمسؤولّيات، والقوانين واألنظمة 

المطّبقة، والممارسات التنظيمّية الناجحة.  

2

لدى السلطة الحاكمة إجراءات تعّرف 
أدوارها ومسؤولّياتها، وتشارك بتعلّم 
مهني محدود لتتمّكن من البقاء على 

اّطالع بالمستجّدات بما يتعلّق باألدوار 
والمسؤولّيات، والقوانين واألنظمة 

المطّبقة.

1

ليس لدى السلطة الحاكمة أّي إجراءات أو 
لديها إجراءات محدودة تعّرف أدوارها 

ومسؤولّياتها، ويندر أن تشارك بأّي تعلّم 
مهني لتتمّكن من القيام بأدوارها 

ومسؤولّياتها.
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 6-1:  

ُيشرف القادة على العاملين ويقّيمون 
أداءهم لتحسين الممارسات المهنّية 

والفاعلّية التنظيمّية

4

لدى المؤسسة عملّيات مكتوبة لإلشراف 
على العاملين وتقييمهم، بما في ذلك 

محّكات محّددة ونماذج عن األداء 
الفاعل، وُتستخدم النتائج للتعليم وتحسين 

الممارسة المهنّية وأداء الطالب.  

3

لدى المؤسسة عملّيات مكتوبة لإلشراف 
على العاملين وتقييمهم، بما في ذلك 

محّكات محّددة لألداء، وُتستخدم النتائج 
للتعليم وتحسين الممارسة المهنّية.  

2

لدى المؤسسة عملّية تقييمّية للعاملين 
تتضّمن محّكات عاّمة لألداء وتؤّمن نتائج 
محدودة لناحية تحسين الممارسة المهنّية. 

 
1

ليس لدى المؤسسة عملّيات لإلشراف 
على العاملين وتقييمهم، أو لديها عملّيات 
مبهمة لإلشراف على العاملين وتقييمهم.

4

ُتطّبق عملّية التقييم بإخالص وبشكل 
بين ذوي علٍم  منهجي بواسطة مقّيمين ُمدرَّ

وخبرة، وتتضّمن هذه العملّية آلّيات 
للتغذية الراجعة والمراقبة المستمّرين. 

3

ُتطّبق عملّية التقييم بواسطة مقّيمين 
بين ذوي علٍم وخبرة، وتتضّمن هذه  ُمدرَّ
العملّية آلّيات للتغذية الراجعة والمراقبة.  

2

ُتطّبق عملّية التقييم بواسطة مقّيمين 
بين، وتتضّمن هذه العملّية آلّيات  ُمدرَّ

للتغذية الراجعة.  

1

ُتطّبق عملّية التقييم بال انتظام، وتوّفر 
قدًرا ال ُيذكر من التغذّية الراجعة.
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 7-1:  

ُيطّبق القادة عملّيات وإجراءات تشغيلّية 
لضمان الفاعلّية التنظيمّية دعًما للتدريس 

والتعلم

4

تقوم المؤسسة بتأسيس وتدوين عملّيات 
مة، وُتدّرب العاملين  وإجراءات ُمَنظَّ
عليها، وتجمع األدلّة التي ُتبيُِّن ُحسن 

تنفيذها.  

3

تقوم المؤسسة بتأسيس وتدوين عملّيات 
وإجراءات، وُتدّرب العاملين على 

تنفيذها.  

2

تقوم المؤسسة بتأسيس وتدوين عملّيات 
وإجراءات.  

1

تقوم المؤسسة بتأسيس وتدوين القليل من 
العملّيات واإلجراءات، أو ال تقوم بذلك 

على اإلطالق.

4

تجمع المؤسسة األدلّة، بما في ذلك تلك 
المتعلّقة بأداء المعلّمين والطالب، لتقييم 

فاعلّية العملّيات واإلجراءات وُمراجعتها 
وتنقيحها.   

3

تجمع المؤسسة األدلّة لتقييم فاعلّية 
العملّيات واإلجراءات وُمراجعتها 

وتنقيحها.   

2

ُتقّيم المؤسسة العملّيات واإلجراءات 
وتقوم بمراجعتها عند اللزوم.   

1

ال ُتقّيم المؤسسة فاعلّية العملّيات 
واإلجراءات. 
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 8-1:  

يقوم القادة بإشراك األفرقاء المعنيين 
لدعم تحقيق أهداف المؤسسة 

وتوّجهاتها.

4

ُيطّبق القادة برنامًجا رسمّيًا يؤّمن أدواًرا 
فاعلة ومشاركة ناشطة لجميع أصحاب 

الشأن من األفرقاء المعنيين داخلّيًا 
وخارجّيًا بما في ذلك العاملين والمدّرسين 

والطالب وأولياء األمور والمجتمع 
والهيئات الحكومّية والتربوّية.  

3

يوّفر القادة فرًصا للمشاركة الفاعلة 
ألصحاب الشأن من األفرقاء المعنيين 
داخلّيًا وخارجّيًا بما في ذلك العاملين 
والمدّرسين والطالب وأولياء األمور 

والمجتمع والهيئات الحكومّية والتربوّية.  

2

ُيشرك القادة األفرقاء المعنيين من 
العاملين والمدّرسين والطالب وأولياء 

األمور.   

1

ينُدر أن يشرك القادة األفرقاء المعنيين 
داخلّيًا أو خارجّيًا في أّي شأن.

4

يضع القادة بشكل منتظم وواٍع 
استراتيجّيات تؤّمن فرص التواصل 
المتبادل مع األفرقاء المعنيين داخلّيًا 

وخارجّيًا بما في ذلك العاملين والمدّرسين 
والّطالب وأولياء األمور والمجتمع 

والهيئات الحكومّية والتربوّية.  

3

يضع القادة استراتيجّيات تؤّمن فرص 
التواصل المتبادل مع األفرقاء المعنيين 

داخلّيًا وخارجّيًا.  

2

يوّفر القادة فرًصا للتواصل مع األفرقاء 
المعنيين.  

1

يندر أن يضع القادة استراتيجّيات توّفر 
فرًصا للتواصل مع األفرقاء المعنيين.
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 9-1:  

توّفر المؤسسة خبرات تصقِل فاعلّية 
زها القيادة وتعزِّ

4

تضع المؤسسة برنامًجا رسمّيًا مصّمًما 
لبناء قدرات القيادة الفاعلة ويتضّمن 

عرض نماذج وتدريب ونشاطات حول 
بناء الفريق.  

3

تدعم المؤسسة الّنشاطات المصّممة 
لتحسين فاعلّية القيادة.

2

تدعم المؤسسة مشاركة األفراد في 
نشاطات مصّممة لتحسين فاعلّية القيادة.

1

ليس لدى المؤسسة ما يدّل على توفير 
فرٍص مصّممة لبناء القدرات القيادّية.

4

تقوم المؤسسة وقيادتها بتعزيز ثقافة 
تعاونّية تشمل فرًصا متعّددة ومتنّوعة 

للقيادة المشتركة مع األفرقاء المعنيين.  

3

تقوم المؤسسة وقيادتها بتعزيز ثقافة 
تشمل فرًصا للقيادة المشتركة مع 

األفرقاء المعنيين. 

 
2

تقوم المؤسسة وقيادتها بتوفير فرٍص 
للقيادة المشتركة مع األفرقاء المعنيين.  

1

تقوم المؤسسة وقيادتها بتوفير فرٍص 
محدودٍة للقيادة المشتركة مع األفرقاء 

المعنيين.
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َمجال القُُدرات القيادّية – بقية 1
معيار 10-1:  

يقوم القادة بجمع وتحليل بيانات تغذّية 
راجعة متنّوعة من عّدة مجموعات من 
األفرقاء المعنيين من أجل درس واّتخاذ 

قرارات تؤّدي إلى التحسين.

4

لدى المؤسسة نظام شامل لجمع وتحليل 
بيانات التغذية الراجعة من عّدة مصادر 

موثوقة، بما في ذلك مجموعات من 
األفرقاء المعنيين داخل المؤسسة 

وخارجها.

3

تجمع المؤسسة بيانات التغذية الراجعة من 
عّدة مصادر وتحلّلها، بما في ذلك 

مجموعات من األفرقاء المعنيين داخل 
المؤسسة وخارجها.

2

تجمع المؤسسة بيانات التغذية الراجعة 
من أولياء األمور والطالب والعاملين 

وتحلّلها. 

1

يندر أن تقوم المؤسسة بجمع وتحليل 
بيانات تغذية راجعة.

4

تستخدم المؤسسة بانتظام المعلومات 
المستقاة من مصادر متعددة للتغذية 
الراجعة التخاذ القرارات المدروسة 
والهادفة بوضوح إلى التحسين. ويتّم 
بانتظام إعالم األفرقاء المعنيين عبر 

وسائط متعددة بالقرارات المتخذة، والتقّدم 
المحرز، والتحّسن الناتج منها. 

3

تستخدم المؤسسة معلومات التغذية 
الراجعة التخاذ القرارات المدروسة 

والهادفة إلى التحسين. ويتّم بانتظام إعالم 
األفرقاء المعنيين بالقرارات المتخذة. 

2

تستخدم المؤسسة معلومات التغذية 
الراجعة ضمن عملّية التحسين المستمر، 

ويتّم أحياًنا إعالم األفرقاء المعنيين 
بالقرارات المتخذة. 

 
1

نادًرا ما تستخدم المؤسسة معلومات 
التغذية الراجعة ضمن عملّية اّتخاذ 

القرارات للتحسين المستمر.



مجال القُُدرات التعّلمّية 2

 
 4

المواءمة جلّية بين الفرص التعلّمّية 
والتوّقعات التعلّمّية العليا للمؤسسة.

3

تسعى المؤسسة للمواءمة بين الفرص 
التعلّمّية والتوّقعات التعلّمّية العليا لديها، مع 

بعض العمل المتبقي إلنجاز المهّمة. 
 

2

تتواءم أحياًنا بعض الفرص التعلّمّية مع 
توّقعات المؤسسة التعلّمّية. 

1

هناك مواءمة محدودة /ال يوجد أي مواءمة 
بين الفرص التعلّمّية والتوّقعات التعلّمّية 

للمؤسسة.

4

تخصيص الفرص التعلّمّية لكل المتعلّمين 
يشّكل جزًءا ال يتجزأ من بيئة المؤسسة 

ويتخلّل كل أوجه التعلّم والتعليم.

3

يتّم تخصيص الفرص التعلّمّية لتلّبي 
االحتياجات واالهتمامات الفردّية لمعظم 

المتعلّمين.

2

يتّم في بعض األحيان تخصيص الفرص 
التعلّمّية لتلّبي االحتياجات واالهتمامات 

الفردّية لمعظم المتعلّمين.

1

تخصيص الفرص التعلّمّية ال يشّكل جزًءا 
منتظًما من بيئة المؤسسة التدريسّية 

والتعلّمّية.

إنَّ أَثر التدريس والتعلُّم على إنجاز الطالب ونجاحهم هو التوقُّع/الهدف األساسّي لكلِّ مؤسسة. فالبيئة التعلُّمّية الفاعلة تتميَّز بـِ: 
عالقات إيجابّية ومنتجة بين المعلّم والمتعلّم، وتوّقعات عالية ومعايير، ومنهج جاذب يتحّدى الطالب، وتدريس ذي جودة ودعم 

م الطالب وإنجازاتهم. هذا  َتقدُّ شامل ُيمكِّن جميع الطالب من النجاح، وممارسات تقويمّية )تكوينّية ونهائّية( ُتراقب وتقيس 
باإلضافة إلى أنَّ المؤسسة ذات الجودة ُتقيِّم أثر بيئتها التعلُّمّية، بما في ذلك جميع البرامج وخدمات الدعم، وتقوم بالتعديالت 

الضرورية 

معيار 1-2:
لدى الطالب فرص عادلة لتطوير 

المهارات وتحقيق المحتوى وأوليات 
التعّلم المحّددة من قِبل المؤسسة.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 2-2:  

البيئة التعّلمّية تشّجع اإلبداع واالبتكار 
وحلّ المشكالت بشكل تعاونّي

4

يقوم أعضاء الهيئة التدريسّية بشكل هادف 
بتخطيط وتنفيذ جميع الخبرات التعلّمّية 

والنشاطات لتعزيز مستوى عاٍل من 
مشاركة الطالب، واإلبداع والتفكير 

النقدي، وتطبيق المعرفة، واالبتكار، وحّل 
المشكالت بشكل تعاوني، والتفكير الذاتي. 
كما تضمن جميع المواد والمقّررات إنجاز 

مشاريع ونشاطات تحّققّية )مبنّية على 
االستقصاء(.

3

يتّم تخطيط وتنفيذ معظم الخبرات التعلّمّية 
والنشاطات لتعزيز مستوى عاٍل من 
مشاركة الطالب، واإلبداع والتفكير 

النقدي، وتطبيق المعرفة، واالبتكار، وحّل 
المشكالت بشكل تعاوني، والتفكير الذاتي. 
كما تضمن جميع المواد والمقّررات إنجاز 

مشاريع ونشاطات تحّققّية )مبنّية على 
االستقصاء(.

2

بعض الخبرات التعلّمّية ُتظِهر مشاركة 
الطالب، واإلبداع والتفكير النقدي، 
وتطبيق المعرفة، واالبتكار، وحّل 

المشكالت بشكل تعاوني، والتفكير الذاتي 
من خالل إنجاز مشاريع ونشاطات تحّققّية 

)مبنّية على االستقصاء( ضمن معظم 
المواد والمقّررات.

1

القليل أو النادر من الخبرات التعلّمّية 
ُيظِهر مشاركة الطالب، واإلبداع والتفكير 
النقدي، وتطبيق المعرفة، واالبتكار، وحّل 
المشكالت بشكل تعاوني، والتفكير الذاتي 
وإنجاز مشاريع ونشاطات تحّققّية )مبنّية 

على االستقصاء( ضمن المواد 
والمقّررات.

 4

تتبّنى الهيئة التدريسّية بحماس وتبرهن 
بانتظام عن مجموعة من المعتقدات 

المشتركة التي تتالقى على أهمّية إشراك 
المتعلّم وتطوير اإلبداع واالبتكار وحّل 

المشكالت.

3

ُتظهر الهيئة التدريسّية مجموعة من 
المعتقدات المشتركة التي تتالقى على 
أهمّية إشراك المتعلّم وتطوير اإلبداع 

واالبتكار وحّل المشكالت.

2

ُيظهر معظم أعضاء الهيئة التدريسّية 
بعض المعتقدات المشتركة التي تتالقى 

على أهمّية إشراك المتعلّم وتطوير 
اإلبداع واالبتكار وحّل المشكالت.

 
1

ُيظهر البعض أو ال ُيظهر أيٌّ من أعضاء 
الهيئة التدريسّية معتقدات مشتركة تتالقى 

على أهمّية إشراك المتعلّم وتطوير 
اإلبداع واالبتكار.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 3-2:  

ر سلوك المتعّلمين  البيئة التعّلمّية ُتطوِّ
ومعتقداتهم ومهاراتهم الضرورّية 

للنجاح

4

يوّفر المرّبون بشكل دائم خبرات عديدة 
وعادلة لتعليم الطالب مهارات التواصل 

الفاعل بكل أشكاله )الشفهّية والمكتوبة 
والرقمّية(، باإلضافة إلى تعليمهم التوجيه 

الذاتي حيث يتوّقع المرّبون أن يضع 
الطالب أهداًفا لتعلّمهم ويقوموا بمراقبة 

تقّدمهم بأنفسهم.

3

غالًبا ما يوّفر المرّبون خبرات لتعليم 
الطالب مهارات التواصل الفاعل بكل 
أشكاله )الشفهّية والمكتوبة والرقمّية(، 

باإلضافة إلى تعليمهم التوجيه الذاتي من 
خالل تشجيعهم على وضع أهداف 

لتعلّمهم ومراقبة تقّدمهم بأنفسهم.     

2

يوّفر المرّبون أحياًنا خبرات لتعليم 
الطالب مهارات التواصل الفاعل بكل 
أشكاله )الشفهّية والمكتوبة والرقمّية(، 

باإلضافة إلى تعليمهم التوجيه الذاتي من 
خالل تشجيعهم على وضع أهداف 
لتعلّمهم ومراقبة تقّدمهم بأنفسهم. 

1

نادًرا ما يوّفر المربون خبرات لتعليم 
الّطالب مهارات الّتواصل الفاعل أو 

مهارات التوجيه الذاتي.

4

ُتبّين المؤسسة بوضوح وانتظام التطّور 
المتعّمد والصريح/الواضح في سلوك 
الطالب اإليجابي وتصّوراتهم الذاتّية 

ومعتقداتهم عن التعلّم. 

3

ُتبّين المؤسسة التقّدم الصريح/الواضح 
في سلوك الطالب اإليجابي وتصّوراتهم 

الذاتّية ومعتقداتهم عن التعلّم.

2

ُتبّين المؤسسة بعض التقّدم في سلوك 
الطالب اإليجابي وتصّوراتهم الذاتّية 

ومعتقداتهم عن التعلّم.

1

ُتبّين المؤسسة القليل من التقّدم الصريح/
الواضح أو ال تقّدم على اإلطالق في 
سلوك الطالب اإليجابي وتصّوراتهم 

الذاتّية ومعتقداتهم عن التعلّم.



     14 معايير AdvancED ألداء المدارس  |  معيار 2: مجال القُُدرات التعلّمّية 

مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 4-2:  

لدى المؤسسة هيكلّية رسمّية/منهجّية 
للتأّكد من قيام المتعّلمين بتطوير عالقات 

إيجابية مع بالغين أو نظراء متواجدين 
ليقّدموا لهم الدعم في خبراتهم التعّلمّية. 

4

تقوم المؤسسة بوضع هيكلّية رسمّية/
منهجّية يتّم تقييمها بشكل شامل ودوري 

لتمكين جميع المتعلّمين من التواصل 
بشكل منتظم ومتكّرر مع شخص راشد 

من اختيارهم يعمل على التأّكد من 
حصولهم على الدعم الكامل في كل 

خبراتهم التربوّية.

3

تقوم المؤسسة بوضع وتقييم هيكلّية 
رسمّية/منهجّية لتمكين المتعلّمين من 

التواصل بشكل منتظم مع شخص راشد 
يعمل على التأّكد من حصولهم على 

الدعم في خبراتهم التربوّية.

2

تقوم المؤسسة بوضع هيكلّية بسيطة 
لتمكين المتعلّمين من التواصل مع 
شخص راشد يعمل على التأّكد من 
حصولهم على الدعم الكامل في كل 

خبراتهم التربوّية. 

1

ليس لدى المؤسسة أي هيكلّية لتمكين 
المتعلّمين من التواصل مع شخص راشد 

يعمل على التأّكد من حصولهم على 
الدعم الكامل في كل خبراتهم التربوّية.

4

تتأّكد المؤسسة بانتظام من أّن كّل متعلٍّم 
لديه فرص عديدة ليطّور عالقات متينة 
يسودها االحترام المتبادل مع الراشدين 

في المؤسسة ومع نظرائه/أقرانه. 

3

تتأّكد المؤسسة من أّن المتعلّمين لديهم 
فرص لتطوير عالقات متينة يسودها 

االحترام المتبادل مع الراشدين في 
المؤسسة ومع نظرائهم/أقرانهم.

2

توّفر المؤسسة للمتعلّمين بعض الفرص 
لتطوير عالقات محترمة مع الراشدين 

في المؤسسة ومع نظرائهم/أقرانهم.

1

توّفر المؤسسة للمتعلّمين فرًصا محدودة 
أو ال فرص على اإلطالق لتطوير 
عالقات محترمة مع الراشدين في 

المؤسسة ومع نظرائهم/أقرانهم.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 5-2:  

ا على توّقعات  ُينّفُذ المرّبون منهًجا مبنّيً
عالية ُيِعدُّ المتعلمين للمستويات الالحقة

4

تبّنت المؤسسة منهًجا صارًما وذا صلة 
ومّتسًقا عبر جميع المستويات الّصفّية 
ومجاالت المحتوى، وُيّطبقه المرّبون 

جميًعا بانتظام.

3

تبّنت المؤسسة منهًجا صارًما وذا صلة 
ومّتسًقا عبر معظم المستويات الّصفّية 

ومجاالت المحتوى، وُيّطبقه معظم 
المرّبين بانتظام.

2

تبّنت المؤسسة منهًجا صارًما وذا صلة 
ومّتسًقا عبر بعض المستويات الّصفّية 

ومجاالت المحتوى، ولكن ُتّطبقه قلّة من 
المرّبين بانتظام.

1

تبّنت المؤسسة منهًجا، ولكن يمكنها 
توفير بعض البراهين أو ال يمكنها توفير 

أّي براهين على انتظام تطبيقه.

4

يتوّقع المرّبون من جميع المتعلّمين 
المشاركة في منهج مبني على توّقعات 
عالية وُيعّدونهم للنجاح في مستوياتهم 

الالحقة. 

3

يتوّقع المرّبون من معظم المتعلّمين 
المشاركة في منهج مبني على توّقعات 

عالية وُيعّدونهم لمستوياتهم الالحقة. 

2

يتوّقع المرّبون من بعض المتعلمين 
المشاركة في منهج يتضّمن توّقعات 

عالية للتعلّم، ويمكن أن ُيعّدوهم 
لمستوياتهم الالحقة. 

1

ُيشِرك المرّبون المتعلّمين في منهج 
يتضّمن توّقعات تعلّمّية قد تبدو أدنى من 

المستوى المتوّقع وقد يعّدونهم للمستويات 
الالحقة، أو قد ال يكون هناك أّي إعداد.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 6-2:  

ُتنّفذ المؤسسة نهًجا/عملّية للتأّكد من 
مواءمة المنهج مع معايير وممارسات 

فُضلى 

4

ُتنّفذ المؤسسة عملّية منهجّية للتأّكد من 
مواءمة المنهج مع مجموعة من المعايير 

المعروفة )المعترف بها( والصارمة. 

3

ُتنّفذ المؤسسة عملّية للتأّكد من مواءمة 
المنهج مع مجموعة من المعايير 

الصارمة.

2

يبدو أّنه لدى المؤسسة عملّية للتأّكد من 
مواءمة المنهج مع مجموعة من المعايير.

1

نادًرا ما تتأّكد المؤسسة من مواءمة 
المنهج مع مجموعة من المعايير أو ال 

تقوم بذلك بتاًتا.

4

المنهج مّتسق بوضوح مع األبحاث 
والممارسات الفضلى المرتبطة بغايات 

المؤسسة. 

3

المنهج مّتسق مع األبحاث والممارسات 
الفضلى المرتبطة بغايات المؤسسة.

2

المنهج مّتسق نوًعا ما مع األبحاث أو 
الممارسات الفضلى المرتبطة بغايات 

المؤسسة.

1

المنهج مّتسق بشكل محدود أو غير 
مّتسق إطالًقا مع األبحاث أو الممارسات 

الفضلى المرتبطة بغايات المؤسسة.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 7-2:  

ُيراَقب الّتدريس وُيعّدل ليالئم الحاجات 
الفردّية للمتعّلمين والتوّقعات التعّلمّية 

للمؤسسة

4

يستخدم المرّبون بانتظام بيانات حالّية 
وذات صلة، وعملّية واضحة التعريف 

لمراقبة وتعديل التدريس من أجل التأّكد 
من تحّقق الحاجات الفردّية للمتعلّمين 

والتوّقعات التعلّمّية للمؤسسة. 

3

يستخدم المرّبون في كثير من األحيان 
بيانات حالّية وذات صلة من مجاالت 

المحتوى الرئيسّية، وعملّية لمراقبة 
وتعديل التدريس من أجل التأّكد من تحّقق 

الحاجات الفردّية للمتعلّمين والتوّقعات 
التعلّمّية للمؤسسة.

2

يستخدم المرّبون في بعض األحيان 
بيانات ذات صلة، وعملّية لمراقبة 

وتعديل التدريس من أجل التأّكد من تحّقق 
الحاجات الفردّية للمتعلّمين والتوّقعات 

التعلّمّية للمؤسسة.

1

نادًرا ما يستخدم المربون/ال يستخدم 
المرّبون على اإلطالق بيانات أو عملّية 

من أجل التأّكد من تحّقق الحاجات 
الفردّية للمتعلّمين والتوّقعات التعلّمّية 

للمؤسسة.

4

ُينّفذ المرّبون بانتظام استراتيجّيات 
تعليمّية فاعلة وفردّية تخاطب 

االحتياجات الفردّية لكل متعلّم بناًء على 
تخطيط ُمتعّمد وهادف. 

3

ُينفِّذ المرّبون استراتيجّيات تعليمّية فردّية 
ُتخاطب احتياجات كلِّ متعلّم بناًء على 

تخطيط هادف.

2

ُينفِّذ المرّبون أحياًنا استراتيجّيات تعليمّية 
فاعلة وفردّية نوًعا ما، ُتخاطب 

احتياجات كلِّ متعلّم بناًء على تخطيط.

1

نادًرا ما ينخرط المرّبون في تخطيط 
متعّمد وهادف من أجل تحديد أو تنفيذ 

استراتيجّيات تعليمّية فاعلة تخاطب 
حاجات كّل متعلّم.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 8-2:  

توّفر المؤسسة برامج وخدمات من أجل 
مستقبل المتعّلمين التربوي والتخطيط 

المهني 

4

تقوم المؤسسة بتحديد وتنفيذ برامج شاملة 
وخدمات لسائر المتعلّمين من أجل تحديد 

عناصر القّوة واالهتمامات التي تدعم 
تخطيطهم المهني و/أو نجاحهم التربوّي 

في المرحلة الالحقة.  

3

تقوم المؤسسة بتحديد وتنفيذ عّدة برامج 
وخدمات للمتعلّمين من أجل تحديد 

عناصر القّوة واالهتمامات التي تدعم 
تخطيطهم المهني و/أو نجاحهم التربوي 

في المرحلة الالحقة.  

2

تقوم المؤسسة بتحديد وتنفيذ بعض 
البرامج أو الخدمات للمتعلّمين من أجل 
تحديد عناصر القّوة واالهتمامات التي 
تدعم تخطيطهم المهني و/أو نجاحهم 

التربوي في المرحلة الالحقة. 

1

تقوم المؤسسة بتحديد وتنفيذ القليل من 
البرامج أو الخدمات للمتعلّمين من أجل 
تحديد عناصر القّوة واالهتمامات التي 
تدعم تخطيطهم المهني و/أو نجاحهم 

التربوي في المرحلة الالحقة.

4

ُتساعد المؤسسة جميع المتعلّمين على 
تطوير وتوثيق أهدافهم الشخصّية 
وإنجازاتهم، بناًء على االهتمامات 

والحاجات، لدعم نجاحهم في المرحلة 
الالحقة. 

3

ُتساعد المؤسسة معظم المتعلّمين على 
تطوير وتوثيق أهدافهم الشخصّية 

وإنجازاتهم لدعم نجاحهم في المرحلة 
الالحقة.  

2

ُتساعد المؤسسة بعض المتعلّمين على 
تطوير وتوثيق أهدافهم الشخصّية 

وإنجازاتهم.

1

ال ُتساعد المؤسسة المتعلّمين على تطوير 
وتوثيق أهدافهم الشخصّية وإنجازاتهم.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 9-2:  

تقوم المؤسسة بتنفيذ وتقييم ومراقبة 
عملّيات لتحديد ومخاطبة الحاجات 
االجتماعّية والعاطفّية والتطّورية 

واألكاديمّية الخاّصة للطالب.

4

تنّفذ المؤسسة بانتظام عملّية رسمّية 
وموّثقة لتحديد وإحالة جميع الطالب 

الذين يحتاجون لمساعدة أو خدمات أو 
موارد إضافّية.

3

تنّفذ المؤسسة عادًة عملّية رسمّية لتحديد 
وإحالة جميع الطالب الذين يحتاجون 

لمساعدة أو خدمات أو موارد إضافّية. 

2

لدى المؤسسة بعض العملّيات لتحديد 
وإحالة الطالب الذين يحتاجون لمساعدة 

أو خدمات أو موارد إضافّية.

1

لدى المؤسسة عمليات قليلة أو ليس لديها 
أّي عملّيات لتحديد وإحالة الطالب الذين 
يحتاجون لمساعدة أو خدمات أو موارد 

إضافّية.

4

تستعمل المؤسسة بانتظام موارد داخلّية 
وخارجّية وُتراقب وُتقّيم كل البرامج 

والتقّدم لناحية معالجة الحاجات الخاّصة 
بالطالب، وُتستخدم البيانات ذات الصلة 
بشكل منتظم لتغيير وتعديل الخدمات.  

3

تستعمل المؤسسة موارد داخلّية وخارجّية 
وُتراقب وُتقّيم معظم البرامج والتقّدم 

لناحية معالجة الحاجات الخاّصة 
بالطالب، وُتستخدم البيانات لتغيير 

وتعديل الخدمات. 

2

تستعمل المؤسسة الموارد المتوّفرة 
وُتراقب وُتقّيم أحياًنا التقّدم لناحية معالجة 

الحاجات الخاّصة بالطالب.

1

تستعمل المؤسسة الموارد المتوّفرة 
ونادًرا ما ُتقّيم التقّدم لناحية معالجة 

الحاجات الخاّصة بالطالب.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 10-2:  

م على نحو موثوق  التقّدم التعّلمي ُيقيَّ
وُيبلَّغ بوضوح وانتظام

4

يستخدم المرّبون في كل الصفوف 
والمواد بانتظام وإخالص الممارسات 

والمحّكات المتعارف عليها في المؤسسة 
لوضع الدرجات وتمثيل اكتساب المتعلّم 

للمعارف والمهارات. ويتّم تقييم هذه 
المعارف والمهارات بناًء على مجموعٍة 

متماسكة/مترابطة من التقييم التكويني 
والنهائي للتأّكد من تحّسن كّل متعلّم 

واستعداده للمستوى الالحق من خالل 
تواصل منتظم وواضح.

3

يستخدم المرّبون بانتظام الممارسات 
والمحّكات المتعارف عليها في المؤسسة 
لوضع الدرجات وتمثيل اكتساب المتعلّم 

للمعارف والمهارات. ويتّم تقييم هذه 
المعارف والمهارات بناًء على بيانات 

تقييم تكويني ونهائي متنّوعة للتأّكد من 
تحّسن كّل متعلّم واستعداده للمستوى 

الالحق من خالل تواصل منتظم 
وواضح.

2

يستخدم بعض المرّبين ممارسات 
ومحّكات شائعة لتمثيل اكتساب المتعلّم 
للمعارف والمهارات بناًء على بيانات. 

1

قلّة من المرّبين يستخدمون/ال يستخدم 
أيٌّ من المرّبين ممارسات ومحّكات 

شائعة لتمثيل اكتساب المتعلّم للمعارف 
والمهارات.

4

يتّم دوًما وبانتظام وبشكل رسمي وغير 
رسمي إعالم جميع األفرقاء المعنيين 

المناسبين بتقّدم كلِّ متعلّم، بما في ذلك 
المتعلّم نفسه، بلغة واضحة ومفهومة.

3

يتّم دوًما بشكٍل رسميٍّ وغير رسمّي 
إعالم جميع األفرقاء المعنيين المناسبين 

بتقّدم كلِّ متعلّم، بما في ذلك المتعلّم 
نفسه، بلغٍة واضحٍة ومفهومة. 

2

يتّم أحياًنا بشكٍل رسمي وغِير رسمي 
إعالم جميع األفرقاء المعنيين المناسبين 

بتقّدم كلِّ متعلّم، بما في ذلك المتعلّم 
نفسه، بلغة واضحة ومفهومة.

1

يتّم إعالم جميع األفرقاء المعنيين 
المناسبين بتقّدم كلِّ متعلّم، بما في ذلك 
المتعلّم نفسه، بلغة واضحة ومفهومة 

بشكل غير منتظم أو نادًرا ما يتّم ذلك أو 
ال يتّم أبًدا.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 11-2:  

يجمع المرّبون ويحّللون ويستخدمون 
بيانات تكوينّية ونهائّية تؤدي إلى إثبات 

تقّدم الّطالب التعّلمي

4

يقوم جميع المرّبين بتحليل بيانات 
مجموعة مترابطة من التقييم التكويني 
والنهائي التي تؤّدي إلى إثبات تحّسن 

إنجاز ونجاح المتعلّمين كأفراد 
ومجموعات تحضيًرا للمستوى التربوي 

الالحق.

3

يقوم معظم المرّبين بتحليل بيانات عّدة 
أنواع من التقييم التكويني والنهائي التي 

تؤّدي إلى إثبات تحّسن إنجاز ونجاح 
المتعلّمين كأفراد ومجموعات تحضيًرا 

للمستوى التربوي الالحق. 

2

يقوم بعض المرّبين بتحليل بيانات من 
تقييمات ُتحّسن إنجاز ونجاح المتعلّمين 

أفراًدا ومجموعات.

1

يقوم قلّة من المرّبين/ال يقوم أّي من 
المرّبين بتحليل بيانات من تقييمات تؤّدي 
إلى ُتحّسن إنجاز ونجاح المتعلّمين أفراًدا 

ومجموعات.

 4

يستخدم جميع المرّبين البيانات بانتظام 
لتعديل التدريس وتحويل الخبرات 

التعلّمّية للمتعلّمين.  

3

يستخدم معظم المرّبين البيانات لتعديل 
التدريس وتحويل الخبرات التعلّمّية 

للمتعلّمين. 

2

يستخدم بعض المرّبين البيانات أحياًنا 
لتعديل التدريس وتحسين الخبرات 

التعلّمّية للمتعلّمين. 

1

يستخدم قلّة من المرّبين البيانات لتعديل 
التدريس أو تحسين الخبرات التعلّمّية 

للمتعلّمين.
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مجال القُُدرات التعّلمّية – بقية 2
معيار 12-2:  

ُتنفِّذ المؤسسة على الدوام عملّية لتقييم 
برامجها وحالتها التنظيمّية من أجل 

تحسين تعّلم الطالب

4

تنّفذ المؤسسة عملّية تقييمّية رسمّية 
وموّثقة، تشُمل أبحاًثا ضمن الّسياق/

الواقع، وتحلياًل مستديًما ومنهجّيًا 
لالتجاهات، وبيانات مقارنة متعلّقة بتعلّم 
الطالب عبر المنهج والفاعلّية التنظيمّية.

3

تنّفذ المؤسسة عملّية تقييمّية، تشُمل 
تحلياًل مستديًما لالتجاهات، وبيانات 

مقارنة متعلّقة بتعلّم الّطالب في معظم 
المجاالت األكاديمّية والفاعلّية التنظيمّية.

2

تنّفذ المؤسسة عملّية تقييمّية، تشُمل 
تحلياًل لالتجاهات، أو بيانات مقارنة 

متعلّقة بتعلّم الطالب في بعض المجاالت 
األكاديمّية أو الفاعلّية التنظيمّية.

1

تنّفذ المؤسسة بضع عملّيات تقييمّية 
متعلّقة بتعلّم الطالب في بعض المجاالت 

األكاديمّية أو الفاعلّية التنظيمّية أو ال 
تقوم بذلك أبًدا.

4

توّظف المؤسسة نتائج العملّية التقييمّية 
التخاذ القرارات وتحسين وصقل المنهج 

والبرامج والممارسات المبتكرة، وتحسين 
تعلّم الطالب.

3

توّظف المؤسسة نتائج العملّية التقييمّية 
التخاذ القرارات وتحسين وصقل المنهج 

والبرامج، وتحسين تعلّم الطالب.

2

توّظف المؤسسة نتائج العملّية التقييمّية 
التخاذ القرارات وتحسين وصقل المنهج.

1

نادًرا ما توّظف المؤسسة النتائج للتحسين 
أو ال تقوم بذلك أبًدا.



معيار 1-3:
تقوم المؤسسة بتخطيط وتقديم تعّلم مهني 

بهدف تحسين البيئة التعّلمّية وإنجازات 
المتعّلمين وفاعلّية المؤسسة.

مجال قدرات الموارد 3

4

باستخدام بيانات من مصادَر متنّوعة، 
تخّطط المؤسسة للتعلّم المهني وتقّيم 

فاعلّيته وتستخدم نتائجه لتحسين 
الممارسات وتحصيل المتعلّم وزيادة 
معرفة المحتوى والمعارف التربوّية 

والفاعلّية التنظيمّية.

3

باستخدام بياناٍت من عملّيات التقييم 
واإلشراف، تخّطط المؤسسة وتقّيم فاعلّية 

التعلّم المهني لتحسين الممارسات 
وتحصيل المتعلّم وزيادة معرفة المحتوى 

والمعارف التربوّية والفاعلّية التنظيمّية.

2

باستخدام بيانات محدودة، تخّطط 
المؤسسة تعلًّما مهنّيًا لتحسين الممارسات 

والفاعلّية التنظيمّية.

1

التعلّم المهنّي، إذا ما توّفر، ليس مبنّيًا 
على بيانات.

4

تقّدم المؤسسة تعلًّما مهنّيًا ذا صلة ضمن 
نطاق العمل لجميع العاملين من أجل 

تحسين ممارساتهم وتحقيق أهداف 
المؤسسة.

3

تقّدم المؤسسة في كثير من األحيان تعلًّما 
مهنّيًا ذا صلة لمعظم العاملين من أجل 

تحسين ممارساتهم وتحقيق أهداف 
المؤسسة. 

2

تقّدم المؤسسة أحياًنا تعلًّما مهنّيًا للعاملين 
بحسب مناصبهم/مراكزهم وبحسب 
الحاجات واألهداف المؤسساتّية.   

1

نادًرا ما ُتقّدم المؤسسة تعلًّما مهنّيًا 
للعاملين بحسب مناصبهم/مراكزهم أو 
بحسب الحاجات واألهداف المؤسساتّية.

إنَّ استعمال وتوزيع الموارد يدعم المهّمة/الرسالة المعلنة للمؤسسة. تؤّكد المؤسسة توزيع الموارد وتوظيفها بشكل عادل 
من أجل تأمين احتياجات كل المتعلّمين بشكل مناسب وفاعل. ويشمل توظيف الموارد دعم التعلّم المهني لكافة العاملين. 

التنظيمّية والزيادة  التمويل واالستدامة والفاعلّية  لتؤّمن مستويات مناسبة من  الموارد  المؤسسة تخصيص وتوظيف  تدرس 
في تعلّم الطالب.
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مجال قدرات الموارد – بقية 3
معيار 2-3:  

تعّزز هيكلّية التعّلم المهنّي وتوّقعات 
المؤسسة التعاون وروح الزمالة 

لتحسين أداء المتعّلم والفاعلّية 
التنظيمّية.

4

ُيشارك جميع العاملين في مجموعات 
تعلّم مهني منّظمة ومسؤولة، ترّكز 

نقاشاتها حول تحليل البيانات واستخدام 
نتائج التحليل لتحسين أداء المتعلّم 

والفاعلّية التنظيمّية.  

3

ُيشارك كّل العاملين المحترفين في 
مجموعات تعلّم مهني منّظمة ومسؤولة 

تقوم بتحليل البيانات واستخدام نتائج 
التحليل لتحسين أداء المتعلّم والفاعلّية 

التنظيمّية.  

2

ُيشارك بعض العاملين في مجموعات 
تعلّم مهني تقوم أحياًنا بمراجعة بياناٍت 

عن تعلّم الطالب.

1

ُيشارك قلّة من العاملين/ال يشارك أيٌّ من 
العاملين في مجموعات تعلّم مهني.

4

تؤّمن المؤسسة بانتظام موارد وافرة 
لتأمين هيكلّيات رسمّية وغير رسمّية 

للتعاون.  

3

تؤّمن المؤسسة موارد مناسبة لتأمين 
هيكلّيات رسمّية وغير رسمّية للتعاون.

2

تؤّمن المؤسسة بعض الموارد للتعاون.  

1

تؤّمن المؤسسة موارد قليلة/ال تؤّمن 
المؤسسة أية موارد للتعاون.
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مجال قدرات الموارد – بقية 3
معيار 3-3:  

توّفر المؤسسة برامج تعريف وتوجيه 
وتدريب تضمن تمتُّع جميع العاملين 
بالمعارف والمهارات لتحسين أداء 

الطالب والفاعلّية التنظيمّية.

4

تقّدم المؤسسة برامج تعريف وتوجيه 
لجميع العاملين الجدد تتضّمن توّقعات 

األداء وُتراعي الحاجات الفردّية، وتقوم 
بمراقبة وتقييم وتعديل هذه البرامج. 

3

تقّدم المؤسسة وُتراقب برامج تعريف 
وتوجيه للعاملين المحترفين الجدد 

تتضّمن توّقعات األداء وُتراعي الحاجات 
الفردّية.  

2

تقّدم المؤسسة بعض برامج التعريف 
والتوجيه للعاملين الجدد.  

1

تقّدم المؤسسة القليل من/ال تقّدم المؤسسة 
أّية برامج تعريف أو توجيه للعاملين 

الجدد.

4

تقّدم المؤسسة وتراقب وتقّيم وتعّدل 
برامج تدريب وعرض نماذج أداء، 

تستهدف ممارسات مهنّية فريدة 
والتوقعات التنظيمّية لجميع العاملين، من 

خالل التوجيه والدعم والتغذية الراجعة 
من النظراء والقادة.

3

تقّدم المؤسسة وتراقب برامج تدريب 
وعرض نماذج أداء، تستهدف التوقعات 

التنظيمّية لجميع العاملين المحترفين، من 
خالل التوجيه والدعم والتغذية الراجعة 

من النظراء والقادة.

2

تقّدم المؤسسة برامج تدريب وعرض 
نماذج أداء لبعض العاملين، من خالل 
التوجيه والدعم والتغذية الراجعة من 

النظراء والقادة.

1

ينُدر/ال يتّم استخدام التدريب وعرض 
نماذج أداء.
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مجال قدرات الموارد – بقية 3
معيار 4-3:  

تجذب المؤسسة وتستبقي موّظفين 
مؤّهلين/أكفاء يدعمون غرض المؤسسة 

وتوّجهها.

4

تستخدم المؤسسة عملّية موّثقة ومستمرة 
تستند إلى بيانات لتحديد حاجات 

التوظيف وتقوم بمراجعة هذه العملّية 
دورّيًا. وتشمل هذه العملّية تقييًما 

للمواهب والمؤّهالت وضمان عديد كاف 
للتأّكد من تلبية احتياجات المتعلّمين 

والمؤسسة.  

3

تستخدم المؤسسة عملّية موّثقة تستند إلى 
بياناٍت لتحديد حاجات التوظيف. وتشمل 
هذه العملّية تقييًما للمواهب والمؤّهالت 

والعديد الكافي للتأّكد من تلبية احتياجات 
المؤسسة. 

 
2

تستخدم المؤسسة عملّية لتحديد حاجات 
التوظيف تشمل أحياًنا تقييًما للمواهب 

والمؤّهالت والعديد الكافي. 

1

تستخدم المؤسسة عملّية غير رسمّية/ال 
تستخدم أّي عملّية لتحديد حاجات 

التوظيف.

4

تستخدم المؤسسة عملّية رسمّية ومتعّمدة 
وتقوم بتقييمها دورّيًا لتوظيف واستبقاء 
العاملين من خالل فرص عمل جاّدة، 
ونمّو شخصّي، ودعم مادّي، وفرص 

للقيادة.

3

تستخدم المؤسسة عملّية رسمّية ومتعّمدة 
لتوظيف واستبقاء العاملين.

2

تستخدم المؤسسة عملّية رسمّية لتوظيف 
واستبقاء العاملين.

1

تستخدم المؤسسة عملّية مبهمة و/أو غير 
رسمّية لتوظيف واستبقاء العاملين.
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مجال قدرات الموارد – بقية 3
معيار 5-3:  

تدمج المؤسسة الموارد الرقمّية في 
التدريس والتعلم وعملّيات التشغيل من 

أجل تحسين الممارسة المهنّية وأداء 
الطالب والفاعلّية التنظيمّية

4

باستخدام مصادر بيانات متعّددة، بما في 
ذلك تقييم الحاجات، تنخرط المؤسسة في 

عملّية تخطيط شاملة ترّكز على دمج 
الموارد الرقمّية في التدريس والتعلم 

وعملّيات التشغيل. وتقوم بتقييم وتبيان 
التحّسن في الممارسة المهنّية وأداء 

الطالب والفاعلّية التنظيمّية.

3

باستخدام تقييم الحاجات، تنخرط المؤسسة 
في عملّية تخطيط شاملة ترّكز على دمج 

الموارد الرقمّية في التدريس والتعلم 
وعملّيات التشغيل. وتقوم بتقييم وتبيان 

التحّسن في الممارسة المهنّية وأداء 
الطالب والفاعلّية التنظيمّية.

2

تنخرط المؤسسة في عملّية تخطيط ترّكز 
على دمج الموارد الرقمّية في التدريس 

والتعلم وعملّيات التشغيل.

1

تنخرط المؤسسة في بعض التخطيط/ال 
تنخرط المؤسسة في أّي تخطيط يرّكز 
على دمج الموارد الرقمّية في التدريس 

والتعلم وعملّيات التشغيل.

4

توّفر المؤسسة موارد بشرّية وعينّية 
ومالّية وفيرة وتراقب االستخدام المناسب 
لهذه الموارد لدمج فاعل للموارد الرقمّية 

في التدريس والتعلم وعملّيات التشغيل.

3

توّفر المؤسسة موارد بشرّية وعينّية 
ومالّية كافية لدمج فاعل للموارد الرقمّية 
في التدريس والتعلم وعملّيات التشغيل.  

2

توّفر المؤسسة بعض الموارد لدمج 
الموارد الرقمّية في التدريس والتعلم 

وعملّيات التشغيل.

1

توّفر المؤسسة موارد قليلة/ال توّفر 
المؤسسة أّية موارد لدمج الموارد الرقمّية 

في التدريس والتعلم وعملّيات التشغيل.



معايير AdvancED ألداء المدارس  |  معيار 3: مجال قدرات الموارد  28     

مجال قدرات الموارد – بقية 3
معيار 6-3:  

توّفر المؤسسة الحصول على مصادر 
معلومات ومواد لدعم المنهج والبرامج 
وحاجات الطالب والعاملين والمؤسسة.

4

تطّبق المؤسسة عملّية موّثقة وشاملة مبنّية 
على األبحاث والممارسات الفضلى 

لتحديد وجلب واستعمال وتحديث مواد 
ومصادر مناسبة متوائمة مع المنهج 

والبرامج التدريسّية والحاجات 
والمبادرات التنظيمّية.

3

تطّبق المؤسسة عملّية موّثقة لتحديد 
وجلب واستعمال وتحديث مواد ومصادر 
متوائمة مع البرامج المنهجّية والتدريسّية 

كما الحاجات والمبادرات التنظيمّية.

2

تطّبق المؤسسة عملّية لتحديد وجلب 
واستعمال وتحديث مواد ومصادر.

1

لدى المؤسسة عملّيات محدودة/ليس لدى 
المؤسسة عملّيات لتحديد وجلب واستعمال 

وتحديث مواد ومصادر.

4

توّفر المؤسسة مجموعة كبيرة ومتنّوعة 
من المصادر عالية الجودة التي يمكن 

الوصول إليها بسهولة والتي ُتلّبي حاجات 
واهتمامات الطالب والعاملين والمؤسسة 

بشكل كاف.  

3

توّفر المؤسسة مجموعة متنّوعة من 
المصادر عالية الجودة التي يمكن 

الوصول إليها بسهولة والتي ُتلّبي حاجات 
واهتمامات الطالب والعاملين والمؤسسة.  

2

توّفر المؤسسة مجموعة متنّوعة من 
المصادر التي يمكن الوصول إليها والتي 

ُتلّبي حاجات واهتمامات الطالب 
والعاملين والمؤسسة.  

1

توّفر المؤسسة مجموعة محدودة من 
المصادر التي ُتلّبي حاجات واهتمامات 

الطالب والعاملين والمؤسسة.
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مجال قدرات الموارد – بقية 3
معيار 7-3:  

ُتظهر المؤسسة إدارة موارد استراتيجّية 
تشمل تخطيًطا طويل األمد وتوظيًفا 

للموارد دعًما لغرض المؤسسة 
وتوّجهها.

4

تنّفذ المؤسسة وُتقّيم عملّيات تخطيط 
رسمّية إلدارة موارد استراتيجّية طويلة 
األمد للموازنات والمرافق وغيرها من 

االحتياجات التنظيمّية.  

3

تنّفذ المؤسسة عملّية تخطيط إلدارة 
موارد استراتيجّية طويلة األمد 

للموازنات والمرافق وغيرها من 
االحتياجات التنظيمّية.

2

تنّفذ المؤسسة عملّية تخطيط إلدارة 
الموازنات والمرافق وغيرها من 

االحتياجات التنظيمّية.

1

ال تستخدم المؤسسة عملّية تخطيط إلدارة 
الموازنات والمرافق وغيرها من 

االحتياجات التنظيمّية.

4

ُتظهر المؤسسة ممارسات فاعلة إلدارة 
استراتيجيا طويلة األمد للموازنات 
والمرافق وغيرها من االحتياجات 
التنظيمّية دعًما لغرض المؤسسة 

وتوّجهها.

3

ُتنّفذ المؤسسة ممارسات إلدارة 
استراتيجيا طويلة األمد للموازنات 
والمرافق وغيرها من االحتياجات 
التنظيمّية دعًما لغرض المؤسسة 

وتوّجهها.

2

ُتنّفذ المؤسسة بعض الممارسات 
الواضحة إلدارة الموازنات والمرافق 

وغيرها من االحتياجات التنظيمّية.

1

ُتنّفذ المؤسسة ممارسات مبهمة و/أو غير 
واضحة إلدارة الموازنات والمرافق 

وغيرها من االحتياجات التنظيمّية.
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مجال قدرات الموارد – بقية 3
معيار 8-3:  

ُتخّصص المؤسسة موارد بشرّية 
وعينّية ومالّية مّتسقة مع حاجاتها 

المحّددة وأولوّياتها من أجل تحسين 
أداء الطالب والفاعلّية التنظيمّية

4

لدى المؤسسة عملّية رسمّية لتحديد 
الموازنات التي ُتخصِّص وُتوائم الموارد 

لتلبية أولوّيات التحسين المصّممة لتحسين 
تعلّم الطالب، وتوّزعها بعدالة لتلبية 

حاجات الطالب.

3

غالًبا ما توائم المؤسسة الموارد مع 
أولوّيات التحسين المصّممة لتحسين تعلّم 
الطالب، وتوّزعها بعدالة لتلبية حاجات 

الطالب.

2

توائم المؤسسة في بعض األحيان الموارد 
مع أولوّيات التحسين المصّممة لتحسين 

تعلّم الطالب.

1

نادًرا ما توائم المؤسسة/ال توائم المؤسسة 
الموارد مع أولوّيات التحسين المصّممة 

لتحسين تعلّم الطالب.

4

تقّيم المؤسسة بانتظام وُتظهر االستخدام 
الفاعل للموارد البشرّية والعينّية والمالّية 

في تلبية الحاجات المحّددة للمتعلّمين 
والمؤسسة وأولوّياتهم.

3

تقّيم المؤسسة في كثير من األحيان 
وُتظهر االستخدام الفاعل للموارد البشرّية 

والعينّية والمالّية في تلبية الحاجات 
المحّددة للمتعلّمين والمؤسسة وأولوّياتهم.

2

تقّيم المؤسسة االستخدام الفاعل للموارد 
البشرّية والعينّية وُتظهره في بعض 

األحيان.

1

نادًرا ما تقّيم المؤسسة/ال ُتقّيم المؤسسة 
االستخدام الفاعل للموارد البشرّية 

والعينّية أو ال ُتظهره أبًدا.
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