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رؤيتنــــــــا
الريادة في قيادة تميز األداء التعليمي ورعاية الموهوبين

اإلدارة التعليمية املتميزة هي جائزة مخصصة لكل الجهات واملؤسسات التعليمية املتميزة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة من القطاعين الحكومي والخاص التي تظهر أداء متميزا ينعكس على مواردها
البشرية ورضا متعامليها وجودة منتجها ،من خالل معايير صيغت بطريقة ممنهجة ووفقا ألفضل نماذج
ّ
التميز لكي تم ّكن اإلدارة التعليمية من صناعة تميزها وريادتها وتحديد قدراتها وقياس أثرها بطريقة ّ
فعالة
وناجحة وتشرح تطبيق أساليب التقييم عليها.
من هذا املنطلق تم صياغة هذه املعايير لتدعم مسيرة ّ
التميز في مجال التعليم في دولة اإلمارات العربية
املتحدة وترسخ ثقافة األداء التعليمي املتميز على جميع املستويات .وتستوعب ّ
توجهات املستجدات الحالية
واملستقبلية بالشكل الذي يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة في تقديم تعليم متميز.
تستهدف جائزة اإلدارة التعليمية املتميزة جميع الجهات التعليمية والتربوية على الصعيدين الحكومي
والخاص و تشمل الفئات التالية:
 مجالس التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 اإلدارات املركزية في وزارة التعليم العالي.
 املناطق التعليمية.
 كليات التربية في الجامعات و أقسامها.
 النطاقات التابعة لوزارة التربية و التعليم العالي.
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املعاييـر

نموذج معايير جائزة اإلدارة التعليمية املتميزة ّ
واملبين بالشكل أعاله هو إطار عملي ممنهج لجائزة اإلدارة التعليمية
املتميزة ،صمم وفقا لهيكلة ترتكز على خمسة معايير أساسية يحتوي كل معيار على مجموعة من املمكنات (القدرات :ما
تقوم به ّأية إدارة تعليمية وكيفية القيام به) ،ومجموعة من النتائج (التقييمات :ما تحققه ّأية إدارة تعليمية رائدة من
نتائج حصيلة تطبيق قدراتها) .وتنقسم بدورها إلى مؤشرات (ذات داللة) وقياس أثر (انطباعات) .بنيت تلك املعايير على
الخبرات التراكمية للجائزة والتي امتدت ما يقارب عقدين من الزمن في مجال تصميم وإعداد وإدارة معايير ّ
التميز والتي
ّ
والتميز.
قادت بها امليدان التعليمي للتطوير واإلبداع
ّ
لكل معيار من املعايير الخمس تعريف خاص به .مدعم ببنود استرشادية أكثر تفصيال ملا يمكن تبنيه في الجهات
التعليمية املتميزة وما ينبغي اعتباره في سياق التقييم.
نموذج معايير جائزة اإلدارة التعليمية املتميزة هو نموذج مترابط ومتكامل بما يحقق التطوير املستدام آخذا في
ّ
التميز في اإلدارة التعليمية املتميزة مدعما باألدلة
االعتبار عناصر اإلبداع واالبتكار كدعائم أساسية في استدامة
ّ
ستقدمه إدارة املؤسسة لكافة الجهات املشاركة.
التنظيمية ونماذج األعمال والدعم الفني الذي
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املعيار األول :القيادة
ّ
التميز
يسعى قادة الدارة التعليمية املتميزة إلى إبراز جوانب
القيادي والتي يحتاج إلى التطوير لدى الفئة القيادية حيث
يقوم القادة في الدارة التعليمية املتميزة بصياغة وإعداد
مسار مستقبلي واضح ويحديد أولويات وأهداف اتسررايييية
تعمل على يرتسيخ ثقافة االريقاء باألداء التعليمي مما يسهم
في بناء ميتمع تعليمي متميز .كما يمثلون القدوة الحسنة في
الرزامهم بقيم ومبادئ الدارة وأخالقيات الوظيفة العامة
ّ
التميز
ويسعون لصناعة املزيد من القادة ملواصلة درب
واتستدامته .ويتسمون باملرونة والقدرة على إدارة التغيير
املؤتسس ي وايخاذ القرارات السليمة لذلك وفي الوقت
املناتسب لضمان اتستمرارية النياح وذلك من خالل
ميموعة من املبادرات واملمارتسات ،ومن املمكن أن يشمل
دور القادة على تسبيل االتسررشاد ميموعة من القدرات
والتقييمات التالية:

 1-1القدرات:
( )100نقطة

( )200نقطة
املسئولية لديهم ويحسين أدائهم ويكفل يحقيق األهداف
االتسررايييية لإلدارة التعليمية.
• اتستمرارية يطوير الهيكل التنظيمي لتحقيق األهداف
االتسررايييية لإلدارة.
ّ
والتعرف على
• متابعة نتائج األداء واملخرجات الرئيسية
ايياهاتها وفرص التحسين والقرارات التطويرية من
خالل ضبط برامج املتابعة ويقييم األهداف واملشاريع
واملبادرات املريبطة باتسررايييية الدارة التعليمية
ومتابعة ينفيذ التوصيات وقياس أثرها.
ّ
ّ
• يبني نظام شامل للحوكمة يتسم بالشفافية واملصارحة
ّ
للمعنيين
ونشر إنيازات الدارة التعليمية وتعميمها
واملتعاملين.
• إدارة التغيير املؤتسس ي ويحديد محركايه وايخاذ القرارات
السليمة الالزمة لذلك.

ّ
• صياغ ــة وإع ــداد مس ــار مستقبل ــي (يوج ــه اتسرراييجي)
واضح ويحديد أولويات وأهداف اتسررايييية لإلدارة
التعليمية املتميزة والعمل على يحقيقها ويطويرها من
خالل مبادرات ومشاريع وإجراءات ومتابعة ينفيذها
ويقييمها.
• ييسيد القيم املؤتسسية وإعطاء القدوة الحسنة
للعاملين.
ّ
• يبني ثقافة دعم املواهب ويطويرها والتشجيع والتحفيز
على أداء متميز بوضع برامج ومبادرات ويوفير بيئة
ّ
والتميز.
وظروف متطورة ومشجعة لالبتكار والريادة
وقياس أثرها على أداء العاملين بالدارة التعليمية.
• يأهيل ويمكين جيل جديد من العاملين وتعزيز مهاراتهم
ومشاركتهم في ايخاذ القرار بما يدعم االلرزام وروح
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ّ
املعنيين عن التواصل مع القيادة.
 رضا
 رضا املعنيين في أداء القيادة

 2-1التقييمات:

( )100نقطة

 1-2-1مؤشرات أداء القيادة

( )40نقطة

 مدى يحقيق االهداف االتسررايييية لإلدارة وقياس
مدى مساهمتها في التوافق مع االتسررايييية العليا
 نتائج عمليات التطوير املستمر.
 أداء عمليات التغيير واقرار الصالحية ومدى يأثيرها
االييابي في أداء القيادة.
 عدد واداء العمليات التي يخضع لنظام الحوكمة.
 عدد املوظفين الذين يم يمكينهم ويفويض
الصالحيات لهم كذلك املوظفين الذين يم إشراكهم
في عمليات ايخاذ القرار وجلسات العصف الذهني
وبرامج التطوير املؤتسس ي.
 الدورات التدريبية التي شارك القادة في ينفيذها.

ّ
 املوظفون الذين يم يأهيلهم كقادة ،والذين يلقوا
مستوى كاف من التدريب يغطي احتياجاتهم
الوظيفية.
 الجوائز والتكريمات واملكافآت املادية واملعنوية التي
حصل عليها املوظفون .داخل الدارة وخارجها،
والجوائز التي حققتها الدارة التعليمية املتميزة
نتيية ألدائها املتميز.
 املشاركات  /املبادرات امليتمعية التي نفذتها الدارة
املتميزة.

ّ
املعنيين في ميال القيادة
 2-2-1مقاييس رأي
( )60نقطة
 رضا املعنيين عن مدى اشرراكهم في ايخاذ القرار
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املعيار الثاني :التسررايييية

( )200نقطة
االتستفادة منها بما ّ
ّ
يعزز
التوجه االتسرراييجي لإلدارة
التعليمية املتميزة.

الدارة التعليمية املتميزة هي يلك التي يدرج األداء التعليمي
املتميز ضمن أهدافها التسررايييية وتعده مدخل رئيس ي
لتحقيق ّ
يوجهها التسرراييجي .تعمل الدارة التعليمية املتميزة
ّ
ّ
املعنية من أجل
على يحديد متطلبات واحتياجات الفئات
إعداد خطتها وأهدافها التسررايييية ثم نشرها وذلك بما
ّ
التوجه التسرراييجي ويحسين أدائها بشكل
يضمن يحقيق
عام ،كما تعمل على ييسيد أهدافها التسررايييية من خالل
اعتماد نماذج علمية ويوفير السياتسات واملنهجيات والنظم
الدارية وخطط وبرامج تشغيلية ومبادرات ومشاريع يطويرية
ويطبيق نظام ملتابعة وقياس املؤشرات الرئيسية ذات
العالقة باألداء ومن املمكن أن يشمل دور الدارة التعليمية
املتميزة على تسبيل االتسررشاد ميموعة من القدرات
والتقييمات التالية:

 1-2القدرات:
( )100نقطة
 يحديد ويحليل وفهم املؤشرات الخارجية والداخلية
املؤثرة على طبيعة عمل الدارة التعليمية املتميزة.
وأهم التهديدات والفرص التي يمكن أن يواجه
اتسررايييية الدارة وآليات التعامل معها والحد منها من
خالل وضع تسيناريوهات بديلة.
ّ
لتفهــم القــدرات
 يحليــل ايياهــات األداء التشغيل ــي
ّ
والتعرف على مواطن
والمكانيات الحالية واملمكنة،

 صياغة اتسررايييية واضحة والحفاظ عليها واعتماد
نم ــاذج علمي ــة في إعداده ــا ويوفي ــر السياتس ــات
ّ
التوجه
واملنهجيات الداعمة لها بغرض يحقيق
االتسرراييجي لإلدارة التعليمية املتميزة والتأكد من
مواءمتها مع رؤية ورتسالة حكومة دولة المارات
وأجندتها الوطنية بما يضمن لها يحقيق يقدما في
مؤشرات التنافسية العاملية.
 إشراك العاملين في إعداد الخطة االتسررايييية لإلدارة
التعليمية املتميزة ويأهيل فريق التخطيط االتسرراييجي
ّ
التوجهات املستقبلية لإلدارة التعليمية
بما يحقق
املتميزة ويضمن اتستدامة يميزها ويطورها.
 يطوير املبادرات واملشاريع الداعمة التسررايييية الدارة
وابتكار آليات ويطبيقات ذكية ملراجعتها ومتابعة أدائها
دوريا وجمع ويحليل ومقارنة مقاييس الرأي ومؤشرات
األداء ويحديد فرص التحسين والتوصيات التطويرية
ومتابعة ينفيذها وقياس أثرها على يحقيق اتسررايييية
الدارة التعليمية.
 تسخير المكانات املتاحة (البشرية ،املالية،
التكنولوجية ،القوانين واألنظمة والتعليمات) لتطوير
ّ
التوجه االتسرراييجي لإلدارة.
الخدمات ويوفير بما يحقق
 نشر الخطط االتسررايييية ومرادفاتها التشغيلية ويحديد
املهام واملسئوليات بما يضمن ينفيذها ومتابعتها وقياس
ّ
املعنيين.
أثرها على

التطوير املطلوبة لتحقيق األهداف االتسررايييية.
ّ
ّ
املعنية (الطالب،
 يحديد متطلبات واحتياجات الفئات
ّ
املوردين ،والشركاء الخ) مع
أولياء األمور ،العاملين،
يحديد أوجه املنفعة املتبادلة مع الشركاء وكيفية
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 2-2التقييمات:

( )100نقطة

 1-2-2مؤشرات األداء

( )40نقطة

 العاملون الذين يم إشراكهم في إعداد ويطوير
الخطة االتسررايييية
 الدورات التدريبية التي يم تسخيرها لتأهيل فريق
التخطيط االتسرراييجي.
 االعتمادات املحلية والقليمية والدولية التي
حصلت عليها الدارة ذات الصلة بطبيعة عملها
واملشاركات في الجوائز ذات الصلة.
 نتائج املؤشرات االتسررايييية،
والتنافسية التي يم يحديدها.

التخصصية

 األهــداف التسررايييية املحقق ــة.
 النياز في املشاريع التطويرية التسررايييية
(املبادرات) واملشاريع لإلدارة التعليمية املتميزة.
 التعديالت والتحديثات التي قامت بها الدارة
التعليمية املتميزة في خطتها التسررايييية بناء على
نتائج التقييم.
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2-2-2
التسرراييجي

ّ
املعنيين في التخطيط
مقاييس رأي
( )60نقطة

• االنطباع العام عن الدارة التعليمية املتميزة.
ّ
املعنيين في إعداد
• الرضا عن عملية إشراك
التسررايييية.
• الرضا عن عمليات التأهيل والتدريب بما يتوافق مع
احتياجات فريق التخطيط التسرراييجي.
ّ
املعنيين وأتساليب نشر
• الرضا عن قنوات التواصل مع
نتائج يحقيق إتسررايييية الدارة التعليمية (نتائج
الخطط ،املبادرات.)....
ّ
املعنيين
• الرضا عن مستوى الشفافية في التعامل مع
ونشر املعلومات والنتائج.
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املعيار الثالث :العاملـون

( ) 200نقطة
 وضع خطة للتعلم والتطوير املستمر ملعارف وقدرات
العاملين من خالل يحديد االحتياجات التدريبية
وقياس أثر التدريب .ويحديد متطلبات العاملين
الحالية واملستقبلية
 وضع خطط وبرامج وآليات لتوطين الوظائف التسيما
التخصصية منها بما يساهم في رفع مؤشر التوطين
العام على مستوى الدولة.
ّ
التنوع الثقافي واالجتماعي للعاملين
 مراعاة
ّ
واملستفيدين وكافة املعنيين .مع الرركيز على أهمية دور

تعمل الدارة التعليمية املتميزة ومن خالل مواردها البشرية
على إعداد وينفيذ ومتابعة خطط وتسياتسات وإجراءات
املوارد البشرية بما يحقق إتسرراييييتها وأهدافها ،كما تعمل
على يوفير ويطوير بيئة عمل جاذبة ومحفزة بما يحقق رضا
وتسعادة العاملين فيها آخذة بعين االعتبار صحتهم وتسالمتهم
ّ
التنوع الثقافي
ورفاهيتهم والتواصل بينهم مع مراعاة
واالجتماعي وبما يتوافق مع الهوية الوطنية لدولة المارات
ّ
ويعزز الوالء املؤتسس ي
العربية املتحدة ،األمر الذي يحقق
لديهم ،كما يعني هذا املعيار بتطوير معارف وقدرات املوارد
البشرية بشكل مستمر وخلق مياالت املشاركة والتمكين
ّ
والتفويض ،وكذلك يبني آليات لتقييم أداء العاملين
ويحفيزهم بما يحقق نتائج من شأنها يحديد مواطن التطوير
لقدرات وإمكانات العاملين ومن املمكن أن يشمل دور
العاملين على تسبيل االتسررشاد ميموعة من القدرات
والتقييمات التالية:

 1-3القدرات:

( )100نقطة

 إعداد تسياتسات وإجراءات املوارد البشرية بما يحقق
اتسررايييية وأهداف الدارة التعليمية املتميزة ،وقد
يشمل اتستحداث ويطوير هياكلها ويحليل ويقييم
الوظائف واملسارات مع األخذ في االعتبار مراجعة
فعاليتها ويطويرها من خالل إدخال التحسينات مثل
يبسيط الجراءات واأليمتة.

املرأة وأصحاب الهمم ويوفير املوارد والدعم الالزم
لتحقيق اتسررايييية الدارة التعليمية
 نشر خطط وتسياتسات وإجراءات املوارد البشرية
وتعميمها على العاملين ومتابعة ينفيذها.
 يوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة يحقق رضا وتسعادة
العاملين مع مراعاة قوانين السالمة أثناء يأدية
الوظائف املختلفة أو يقديم الخدمة للمستفيدين.
ّ
ّ
الفعال بين املوارد البشرية
 يبني تسياتسات للتواصل
والعاملين من خالل يحديد احتياجات التواصل
ويطوير قنوايه ويفعيلها بشكل دوري.
 تعزيز الهوية الوطنية لدولة المارات لدى العاملين
بالدارة التعليمية ويرتسيخ روح االنتماء والعمل لنتاج
خدمة تعليمية متميزة.
 يمكين املوارد البشرية وتشجيع مشاركتهم في مياالت
التحسين والتطوير والبداع وإدارة املواهب واالتستفادة
القصوى من كل المكانات املتاحة.
 تشجيع التنمية الذايية املستمرة للعاملين من خالل
وضع إجراءات وبرامج يحفيزية .ويقييم األثر على األداء
الوظيفي بشكل دوري .ويوثيق ويطوير املوجودات
املعرفية على مستوى األفراد وفرق العمل.
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 تشجيع مشاركة العاملين في األنشطة االجتماعية،
الثقافية والرياضية بما ّ
يعزز العالقات االجتماعية بين
العاملين فيما بينهم.
ّ
والتعرف على
 يحليل ومقارنة نتائج يقييم العاملين
ايياهاتها وفرص التحسين والتوصيات ومتابعة
ينفيذها وقياس أثرها.
 إعداد يقارير دورية بنتائج مقاييس رأي ومؤشرات
ّ
املعنية
العاملين ونشرها للجهات

 2-3التقييمات

( )100نقطة

1-2-3مؤشرات األداء:
 نسبة تسد الشواغر إلى إجمالي االحتياج السنوي
 عدد التعيينات والررقيات بحسب خطط املوارد
البشرية.
 التحديثات على السياتسات والجراءات الخاصة
باملوارد البشرية وقياس فعالية التحديث على
العمليات.
 معدل الساعات التدريبية لكل موظف حسب
الفئات الوظيفية (القيادية ،الشراقية ،التنفيذية
ّ
والفنية) وفقا ملتطلبات عمل الدارة وأهدافها
وبراميها ومبادراتها .ومستويات نياح يلك البرامج
في يحقيق األهداف املنشودة (نتائج يقييم أثر
التدريب).
 الدورات ( الغير مخططة ) حسب احتياج العمل
ومدى فعاليتها في يطوير األداء .

 معدل الدوران الوظيفي  /ياركي الخدمة.
 نسبة املواطنين إلى إجمالي املوارد البشرية.
 نسبة وعدد خدمات املوارد البشرية املؤيمتة
(اللكررونية).
 الجوائز والتكريمات واملكافآت املادية واملعنوية التي
ّ
يم إصدارها ملوظفي الدارة التعليمية املتميزة.
 املنح والبعثات الدراتسية داخل وخارج الدولة
املمنوحة للعاملين.
ّ
 االقرراحات
املقدمة ونسبة الزيادة في املشاركة في
نظام املقررحات ونسبة االقرراحات املطبقة الى
العدد االجمالي .
 نسبة املوارد البشرية املشاركة في اتستطالعات رأي
العاملين.

 2-2-3مستويات الرضا
 مستوى الرضا العام للعاملين عن الدارة التعليمية
املتميزة.
 مستوى الرضا عن تسهولة الحصول على الخدمة
(الوضوح والشفافية في يقديم الخدمة).
ّ
املقدمة من
 معدل رضا العاملين عن الخدمات
ادارة املوارد البشرية واجراءاتها.
ّ
التنوع الثقافي
 مؤشرات الرضا عن مراعاة
واالجتماعي.
 الرضا على يوفير ووضع إرشادات السالمة العامة
 متوتسط نسبة الرضا على الشراك واملشاركة في
الخطط والبرامج واألنشطة.

 معدل الشكاوى والتظلمات على نتائج التقييم /
نسبة وفعالية حل التظلمات وتسرعة معالجة
التظلمات والشكاوى.

 متوتسط نسبة رضا العاملين عن عمليات التحفيز.

 املوظفون املشاركين في فرق العمل واللجان.

 متوتسط نسبة رضا العاملين عن عمليات التقييم.
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 متوتسط نسبة رضا العاملين عن عمليات التدريب
والتطوير.
 متوتسط نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل.

ّ
املقدمة
 نسبة الرضا عن الخدمات اللكررونية
للعاملين.

 نسبة رضا العاملين عن التواصل الداخلي.

ّ
املقدمة
 نسبة الوعي بالخدمات اللكررونية
للعاملين.
 متوتسط نسبة رضا العاملين عن برامج التوطين.
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املعيار الرابع :الشراكات واملوارد
تعمل الدارة التعليمية املتميزة على يخطيط وإدارة عالقاتها
ّ
واملوردين ورتسم إطار وحدود العالقة طويلة
مع الشركاء
املدى معهم بما يحقق املنفعة املتبادلة ويؤدي إلى بناء
عالقات مستدامة يدعم أهدافها في ميال يحقيق قيمة
ّ
للمعنيين ،كما يقوم الدارة بإدارة مواردها املالية
مضافة
من خالل إتسرراييييات مالية وتسياتسات وإجراءات تعنى
ّ
بتنمية اليرادات ويرشيد النفقات ويتبنى وضع نظام فاعل
للحوكمة وإدارة املخاطر املالية ،كما تعمل الدارة على
االتستخدام األمثل للممتلكات واملرافق واملعدات وتعزيز بنيتها
التحتية بما يخدم ي ّ
وجهاتها التسررايييية ويحرص على
اتستثمار جملة املعارف املتوفرة لديها في صورها الصريحة
ّ
ّ
املعنيين ومتابعة ينفيذها بشكل دوري
والضمنية في خدمة
وموثق ،ويمكن أن يشمل معيار الشراكات واملوارد على تسبيل
االتسررشاد جملة من القدرات والتقييمات التالية:

(  ) 200نقطة
ويبسيط الجراءات ويطوير خدمات املتعاملين بما
يدعم أهداف الدارة التعليمية واتسرراييييتها.
 عقد اجتماعات دورية ملراجعة ويحليل ومقارنة
نتائج ّ
املوردين والشركاء (مقاييس رأي -مؤشرات)...
ويحديد فرص التحسين والتوصيات التطويرية
ومتابعة ينفيذ التوصيات وقياس أثرها.
ّ
واملوردين
 إعداد يقارير دورية بنتائج يقييم الشركاء
ّ
ّ
ونشرها ألطراف الشراكة والجهات املعنية ويبني
آليات لتقديرهم ويكريمهم.

ّ
واملوردون:
 1-4الشركاء

 1-1-4القدرات )25( :نقطة
 اتستحداث ومراجعة ويطوير ونشر تسياتسات وأنظمة
ّ
واملوردين ووضع إطار وحدود
التعامل مع الشركاء
العالقة طويلة املدى بما يحقق املنفعة املتبادلة
ويؤدي إلى بناء عالقات مستدامة يدعم أهداف
ّ
للمعنيين.
الدارة التعليمية لتحقيق قيمة مضافة
 وضع معايير اختيار ويقييم الشركاء واملوردين.
 يوثيق ويفعيل االيفاقيات ومذكرات التفاهم املبرمة
ّ
واملوردين.
بين الدارة التعليمية املتميزة والشركاء
ّ
واملوردين والجهات
 إعداد قاعدة بيانات للشركاء
الحكومية والخاصة ويحديد احتياجاتهم الحالية
واملستقبلية وتعزيز قنوات التواصل معهم.
ّ
واملوردين من أجل
 العمل املشررك مع الشركاء
يحقيق املستهدفات ويحسين أداء العمليات
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 2-1-4التقييمات:
 1-2-1-4مؤش ـ ـرات األداء املتعلق ـ ــة ب ـ ــإدارة األداء م ـ ــع
ّ
املوردين والشركاء ( )10نقطة
 مبادرات التحسين واألنشطة واملشاريع املشرركة
ّ
املنفذة مع الشركاء والفوائد املرريبة علي يحقيقها.
ّ
واملوردين حسب الخطة
 إنياز املشاريع مع الشركاء
الزمنية.
 عدد االجتماعات والزيارات املتبادلة بين الشركاء
ّ
واملوردين.
ّ
واملوردين.
 عدد الشهادات املمنوحة للشركاء
ّ
واملوردين وتسرعة معالجة
 نتائج يقييم أداء الشركاء
شكاوى ومقررحات ّ
املوردين والشركاء.

ّ
واملوردين ()15
 2-2-1-4مقاييس رأي الشركاء
نقطة
 رضا الشركاء واملوردين عن الرزام الدارة التعليمية
ّ
واملوردين.
ببنود وشروط التعاقد مع الشركاء
ّ
واملوردين عن يقييم قنوات االيصال
 رضا الشركاء
مع الدارة التعليمية.
ّ
واملوردين عن مدى االتستفادة من
 رضا الشركاء
الشراكة مع الدارة التعليمية.
ّ
واملوردين عن التعاون في يوفير ويبادل
 رضا الشركاء
املعلومات والخبرات.
ّ
واملوردين عن درجة الشفافية في
 رضا الشركاء
قياس انياز املشروعات املريبطة باملوردين
والشركاء

 2-4املوارد املالية:
 1-2-4القدرات ( )25نقطة
 تسياتسات الدارة التعليمية املوثقة لعداد موازنتها
السنوية بمشاركة العاملين لديها وتعديل بنودها ونشرها
وتعميمها على العاملين.
 جمع املعلومات الخاصة باملوارد املالية العينية
ّ
ويوجهاتها ووضع إجراءات موثقة للتوظيف األمثل يلك
ّ
املوارد ويبني برامج خاصة لتنميتها واملحافظة عليها
ويرشيد النفقات .بمشاركة الدارات واألقسام.
 يطبيق عمليات التخطيط املالي والرقابي وإعداد التقارير
املالية وااللرزام باملخصصات املالية وفقا لبنود الصرف
املحددة لضمان االتستخدام األمثل للموارد بكفاءة
وفاعلية لتحقيق أهداف الدارة.
 مراجعة ويحليل ومقارنة نتائج إدارة املوارد املالية
ّ
والتعرف على ايياهاتها ويحديد فرص التحسين
والتوصيات التطويرية ومتابعة ينفيذها وقياس أثرها،
ّ
ّ
املعنية وفقا للمتطلبات وفي
ويوفير يلك النتائج للجهات
الوقت املحدد.

12

 إعداد خطة واضحة وموثقة التستثمار يقنية
املعلومات ومتابعة ينفيذها بشكل دوري وموثق مع
األخذ بعين االعتبار تسالمة وأمن املعلومات.

 2-2-4التقييمات )25( :نقطة
 1-2-2-4مؤشرات األداء الخاصة بإدارة املوارد
املالية:
 دقة التخطيط املالي للمصروفات ودقة إعداد امليزانية
ّ
للمشروعات واملبادرات املتعلقة بأنشطة االدارة.
 نسبة املصروفات إلى إجمالي املوازنة املرصودة شاملة
ّ
املصاريف التشغيلية وبخاصة يلك املتعلقة بالتطوير
ّ
والتميز ،ونسبة االنحراف املالي عن املوازنة
والتحسين
السنوية.
 مؤشرات يرشيد النفقات (اتستهالك الكهرباء -املياه -
الورق -األحبار).
 املالحظات املالية املرفوعة من الجهات الرقابية.

 3-4البنية التحتية واملوارد التقنية )50( :نقطة
 1-3-4القدرات ( )25نقطة
 اتستحداث ويطبيق تسياتسات واجراءات يضمن
االتستخدام األمثل للممتلكات واملرافق واملعدات
ّ
ويبني برامج وخطط لصيانة مرافق املمتلكات بما
يضمن الحفاظ عليها واتستدامتها .مع حصر
احتياجات االدارة التعليمية من متطلبات البنية
التحتية

 يطوير املمارتسات العملية التي قامت بها الدارة
التعليمية التستثمار يقنية املعلومات لخدمة
املستفيدين بشكل متميز.
 نشر خطة اتستثمار يقنية املعلومات وتعميمها على
العاملين ويطوير مهارات العاملين في يقنية
املعلومات وقياس أثر التدريب على أدائهم ويقديم
حوافز للمتفوقين في اتستخدامها.

 2-3-4التقييمات )25( :نقطة
 نسبة اتستخدام املواد الصديقة للبيئة من املواد
القابلة لالتستبدال واملستخدمة في الدارة التعليمية
املتميزة.
 ينفيذ خطة التدريب على اتستخدام املوارد التقنية
وقياس أثر التدريب على أداء العمليات.
 عدد مرات يطوير األنظمة اللكررونية في الدارة
التعليمية.
ّ
التقدم التقني مثل عدد العمليات
 مؤشرات
املؤيمتة ونسبة اتستخدام التطبيقات الذكية من
إجمالي الخدمات ّ
املقدمة للمستفيدين.
 مؤشرات أمن املعلومات مثل عدد أو نسب
الصالحيات املمنوحة أو عدد االخرراقات للنظام.

 حصر احتياجات الدارة التعليمية لألعمال واملهام
ّ
الداخلية والخارجية التي يتطلب إنيازها اتستخدام
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
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 4-4املوارد املعرفية )50( :نقطة
 1-4-4القدرات )25( :نقطة
ّ
 ضمان يبني آلية لتحديد املوارد املعرفية،
واتستحداث إتسررايييية لدارتها وتشجيع االبتكار
والبداع.
 ضمان يوفير معلومات دقيقة وكافية للقيادة بغرض
يوفير الدعم لعملية ايخاذ القرار.
 دراتسة ويحليل البيانات ويحويلها إلى معلومات أو
معرفة يمكن تعميمها واتستخدامها بفاعلية.
 االتستفادة من املوارد املعرفية لتطوير األداء
ويحقيق أهداف الدارة التعليمية.

 2-4-4التقييمات )25( :نقطة
 تسهولة الوصول إلى املوارد املعرفية.
 دقة املوارد املعرفية ومدى يوفرها في الوقت املالئم
وموائمتها مع الخطة
و االتستفادة منها
االتسررايييية لإلدارة.
 مؤشرات االتستثمار في البحث والتطوير.
 قياس فعالية يبادل املعرفة بين العاملين بالدارة
ّ
املعنيين.
التعليمية بين الدارة التعليمية وكافة
ّ
 نسبة األفكار البداعية املتولدة عن فعاليات
ّ
املعنيين.
التشارك املعرفي مع
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(  ) 200نقطة

املعيار الخامس :العمليــات

ّ
• حصر املمارتسات العملية ومعالجة املوضوعات املتعلقة
بالتداخل واالزدواجية ويبسيط الجراءات في أداء املهام
ّ
للمعنيين وذوي العالقة وإشراك
وينفيذ العمليات
العاملين فيها.
تعمل الدارة التعليمية املتميزة على يصميم ويحديد وإدارة
ويحسين عملياتها وخدماتها التعليمية والرربوية لتحقيق ما
يتطلبه إتسرراييييتها وصوال لتحقيق أهدافها من خالل
تسخير خدمات تعليمية ويربوية متميزة للمستفيدين وجميع
ّ
املعنيين .يركز هذا املعيار على إبراز جهود الدارة واهتمامها
بتطبيق نظم لدارة العمليات مثل :يطبيق مواصفات
قياتسية لدارة ويوكيد الجودة و /أو الحصول على
االعتمادات املرادفة ،كما يتناول أتساليب وطرق التواصل مع
املستفيدين والصغاء لهم والعمل على تعزيز العالقة معهم
وكيفية تسويق األداء املتميز والخدمات التعليمية والرربوية
ومن املمكن أن يشمل معيار العمليات على تسبيل االتسررشاد
ميموعة من القدرات والتقييمات التالية:

 1-5إدارة عمليات الدارة التعليمية املتميزة)50( :
نقطة
 1-1-5القدرات :

( )25نقطة

• يحدي ــد ويص ــنيف العملي ــات الالزم ــة لتنفي ــذ اتس ــررايييية
الدارة ويحقيق أهدافها ويرييبها حسب األولوية ،ويحديد
املس ـئولين عــن كــل عمليــة ويبيــان أدوارهــم ومس ـئولياتهم
واتس ــتخدام أتسـ ــاليب مناتسـ ــبة لدارته ــا ويطويرهـ ــا ووضـ ــع
الحـدود الزمنيـة العليـا والـدنيا لهمـا (العمليـات الرئيســية
ّ
والفرعي ــة) .ويحدي ـ ــد متطلب ـ ــاتها بم ـ ــا يشم ـ ــل احتياج ــات
ّ
املعنيين.
ويوقعات

• عق ـد اجتماعــات دورية ملراجعة مدى فاعليــة الطار
الع ــام للعمليات في يطبيق االتسررايييية ومقارنة نتائيها
ّ
والتعرف على ايياهاتها ويحديد فرص التحسين
والتوصيات التطويرية ومتابعة ينفيذ التوصيات وقياس
أثرها.

 2-1-5التقييمات:

ّ
 1-2-1-5مؤشرات األداء املتعلقة بإدارة عمليات
الدارة التعليمية ( )10نقطة
ّ
املعنيين لإلجراءات الدارية لإلدارة
• مدى وعي ويطبيق
التعليمية املتميزة.
ّ
• نسب يحقيق مؤش ـرات األداء التشغيلي ــة املتعلقــة
بالعمليات الرئيسية وحجم العمل الذي يم ينفيذه.
• حصر املمارتسات العملية ومعالجة املشكالت والجراءات
التصحيحية املنفذة.
• كفاءة ينفيذ العمليات (مثل :نسبة الخفض في يكلفة
العملية ،نسبة الزيادة في املخرجات مع الحفاظ على
نفس املدخالت).
•

نسبة العمليات التي يم يطويرها والنتائج املادية وغير
املادية النايية عن عمليات التطوير.

• يحديث األدلة واألنظمة الخاصة بالعمليات.

• وضع الدارة ألنظمة وأدلة عمل شاملة واضحة وموثقة
ونشرها وتعميمها على العاملين ومراجعة يطبيقها بشكل
دوري.
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ّ
 2-2-1-5مقاييس الرأي املتعلقة بإدارة عمليات
()15
الدارة التعليمية
نقطة

ّ
الطالبية ورعاية املواهب .الخدمات الرربوية للمعلمين
املبدعين( .خاص بالدارات التي لها ايصال مباشر
بالطالب).

ّ
املطبقة.
• نسبة الرضا عن الجراءات الدارية
• نسبة الرضا عن العمليات والخدمات ّ
املقدمة.
• نسبة الرضا عن العمليات التي يم يطويرها.

 2-5إدارة خدمات الدارة التعليمية )50(:نقطة
 1-2-5القدرات )25( :نقطة
املعنيين بالخدمات التي ّ
ّ
يقدمها الدارة
• يحديد وتعريف
التعليمية.
ّ
للتعرف على مستوى
• متابعة عمليات يقديم الخدمة
الرضا عن الخدمة وأتسلوب ومكان يقديمها.
• البداع واملبادرة لتطوير ويوفير خدمات ّ
يقدم قيمة
ّ
مضافة وفقا لتوقعات املستفيدين.
ّ
التحول إلى الخدمات اللكررونية في يقديم خدمات
•
الدارة التعليمية ويطويرها بصفة دائمة.
• االلرزام الدائم لإلدارة باملواصفات القياتسية ذات
العالقة بيودة الخدمات ،وقياس مدى فاعلية وفائدة
يطبيقها.
• االجتماعات الدورية ملراجعة مدى فاعليــة الخدمات
ّ
املقدمة ف ــي يطبي ــق االتسررايييية والسياتســات الداعمــة
ّ
والتعرف على ايياهاتها ويحديد
لها ومقارن ــة نتائيها
فرص التحسين والتوصيات التطويرية ومتابعة ينفيذ
التوصيات وقياس أثرها.
ّ
• الخدمات التعليمية املقدمة للمتعلمين املتعلقة ب
(طرق التدريس والتقييم ،صعوبات التعلم ،األنشطة

 2-2-5التقييمات:

ّ
 1-2-2-5مؤشرات األداء املتعلقة بإدارة خدمات
()10
الدارة التعليمية
نقطة
ّ
املقدمة للمستفيدين حسب
• مدى يطوير الخدمات
معايير محلية وعاملية (مثال :برنامج الخدمات الحكومية
 7نيوم).
• السمعة والصورة الذهنية عن الدارة التعليمية املتميزة
ّ
املعنيين.
لدى كافة
• الوضوح والشفافية في يقديم الخدمة.
• يطور أعداد املستفيدين من الخدمات.
• تسهولة الحصول على الخدمة.
• الوقت املستغرق للحصول على الخدمة.
• والء املستفيدين وإشراكهم.
• نسبة األخطاء  /املالحظات في الخدمات ّ
املقدمة.
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ّ
 2-2-2-5مقاييس الرأي املتعلقة بإدارة الخدمات
ّ
( )15نقطة
املقدمة من قبل الدارة التعليمية

ّ
والحصول على مرئياتهم عن مدى يحقيقها لتطلعاتهم
ورغباتهم.

ّ
املقدمــة من الدارة
• معــدل الرضــا على الخدم ــات
التعليمية.

• يقييم  /قيــاس يأثيــر العمليــات واملنتيات والخدمات
الجديدة أو املحسنة على األداء ومدى يحقيقه للنتائج
املطلوبة.

• معدل الرضا على إجراءات يقديم الخدمة.

 2-3-5التقييمات:

ّ
 1-2-3-5مؤشرات األداء املتعلقة بالتحسين املستمر
( )10نقطة
للعمليات والخدمات
ّ
املطبقة لتحسين أداء
• عدد املقررحات وفرص التحسين
العمليات والخدمات.
• عدد املبادرات واملشاريع التطويرية في الخدمات
التعليمية.

 3-5التحسين املستمر للعمليات والخدمات)50( :
نقطة
 1-3-5القدرات )25( :نقطة
• وضع آلية للتحسين والتطوير املستمر للعمليات
والخدمات .مع االخذ باالعتبار لالتستفادة من آراء
ّ
املعنيين (آراء مستفيدين ،أفكار إبداعية )....من أجل
يحسين العمليات والخدمات ّ
املقدمة.
• اتستخــدام أدوات وأتســالي ــب ومنهجي ــات التحسي ــن املستمر
وفق أفضل املمارتسات في يحسين العمليات ويبسيطها.
ويحديد وأولويات فرص التحسين للعمليات والخدمات
والتطوير بما يحقق ّ
يوجهات الدارة املستقبلية وأهدافها
االتسررايييية.
• شرح وإيصال طرق التحسين املستمر للعاملين ويدريبهــم
علــى العمليــات الجدي ــدة أو املحسن ــة قبل يطبيقها،
ّ
املعنيين بمخرجات إجراءات التحسين
ويوعية

• عدد العاملين الذين يم يدريبهم على العمليات الجديدة
واملحسنة قبل يطبيقها وقياس أثر التدريب على جودة
الخدمة.
• نسبة النتائج املحققة نتيية يطوير العمليات
والخدمات.

ّ
 2-2-3-5مقاييس الرأي املتعلقة بالتحسين املستمر
( )15نقطة
للعمليات والخدمات

• نسبة الرضا عن املبادرات واملشاريع التطويرية.
• نسبة رضا العاملين على الدورات التدريبية املتعلقة
بالعمليات الجديدة.
• نسبة الرضا عن النتائج املحققة من خالل العمليات
التطويرية والتحسينية.
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 2-4-5التقييمات:

ّ
 1-2-4-5مؤشرات األداء املتعلقة بإدارة التفاعل مع
( )10نقطة
امليتمع
• األنشطة واملبادرات البيئية وامليتمعية .واملشاركات
امليتمعية واملبادرات التطوعية.
• األنشطة الطالبية التي يرعاها الدارة التعليمية املتميزة

 4-5إدارة التفاعل مع امليتمع:
نقطة
 1-4-5القدرات

()50

( )25نقطة

( خاص بالدارات التي لها ايصال مباشر الطالب)
• البطوالت في املسابقات الرياضية للطالب ( خاص
بالدارات التي لها ايصال مباشر الطالب)

• وضع آلية التواصــل والحــوار مع امليتمــع بكل فئايه
ملناقش ــة احتياجاتهــم ويوقعاته ــم واهتماماته ــم ومعرفة
نسبة رضاهم على الخدمات ّ
املقدمة.

• األخبار املنشورة في موقع الدارة التعليمية املتميزة عن
الخدمات ّ
املقدمة.

• اتستحداث ويطوير خطط ملشاركة الدارة امليتمعية من
خالل مبادرات ومشاريع لخدمة امليتمع.

• مشاركات الدارة التعليمية املتميزة في االحتفاالت
الرتسمية.

• إنشاء قاعدة بيانات ملؤتسسات امليتمع وخخصيايــه
ويحديثها بشكــل دوري ومستم ــر واملشاركة في مختلف
الفعاليات ذات العالقة.

• مبادرات يرتسيخ الهوية الوطنية لدى امليتمع.
ّ
املقدمة من امليتمع لتفعيل دور الدارة
• املقررحات
التعليمية.

• إدارة شكاوى امليتمع واقرراحايه وضمان البت فيها
بطريقة تسريعة ّ
وفعالة ،وييميعها وإخضاعها للتحليل
بغرض االتستفادة منها في إدخال التحسينات ويطوير
الخدمات الجديدة.

• يطور أعداد املشاركين من منسوبي الدارة التعليمية في
التفاعل مع امليتمع ومشاركته في مختلف الفعاليات.

• مساهمة الدارة التعليمية املتميزة في األنشطة
والفعاليات امليتمعية (التبرع بالدم .)....واملشارك ــة في
املناتسب ــات امليتمعي ــة والوطنية والدولية والتطوعية.
• املشاركة والتفاعل مع جوائز ّ
التميز.
• جهود الدارة التعليمية في التعريف بأهدافها
وإتسررايييياتها وأهم إنيازاتها ونياحاتها.

ّ
 2-2-4-5مقاييس الرأي املتعلقة بإدارة التفاعل مع
( )15نقطة
امليتمع
• نسبة رضا املستفيدين وامليتمع عن صورة وتسمعة
الدارة التعليمية.
• نسب ــة رضــا امليتم ــع على األنشـط ــة واملمارتس ــات
امليتمعية.
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