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 قديمت

 
 تعليميةتربوية و خدمات تقديم هو والثانوي األساسي التعليم بمرحلتي  درسةللم الرئيس الهدف

 الوطنية الشخصية وبناء أطر تكوين في دورها من وانطالقا   ،واهدافها رسالتها إطار في مميزة

 أن عليها لذا اإلبداعي، التفكير وقدرات التربوية المهاراتو بالمعارف وتزويدهم ،تالميذ والطالبلل

 إلى إضافة الحديثة، التدريس طرق وتطبيق مناهجها باتساق يتعلق فيما المناسب االهتمام تولي

 .المناسب التربوي المناخ توفير

الوطنية الموضوعة من قبل المركز  بالمعايير تفي مميزة تربوية تعليمية خدمات تقديم سبيل وفي

 لتوفير درسةالم تخطط أن الوطني لضمان جودة  واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية يجب

 التفاعل من مستوياتهم بمختلف التالميذ والطالب واإلداريين لتمكين التربوي المناسب المناخ وتهيئة

 المناسبة العمل آليات وإعداد كافة، التعليمية المرحلةمكونات ل والمستمر الدائم التطوير عملية مع

 .والتقييم للمراجعة

ذاتية تحدد فيها نقاط القوة ومكامن الضعف ووضع خطط التطوير  بدراسة تقوم أندرسة الم وعلى

 .لتحقيقها الالزمة الموارد وتحديد ،للخدمات التي تقدمهاالمستمر والتحسين 

الصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة   معايير اعتماد مدارس التعليم األساسي والثانوي

 :هى 6107لسنة  746ة بالقرار الوزاري رقم والمعتمد واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية

القيادة واإلدارة المدرسية؛ المعلمون؛ المنهج وطرق التدريس؛ تقييم أداء التالميذ والطالب؛ المرافق 

 .وموارد الدعم؛ والتحسين المستمر لجودة العملية التعليمية والتدريبية

 

  و ما التوفيق إال من عند هللا سبحانه وتعالى

 نورالدين الفزانيد. أسامة 

 مدير عام املركز

 املركز الوطني لضمان جودة وإعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية
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 واملصطلحات الفنية  التعريفات

 

)الجهة المانحة  والتدريبية التعليمية المؤسسات واعتماد جودة ضمانالمركز الوطني ل :المركز
 .لإلعتماد بليبيا(

 .منتظمة دراسية برامج تقدم أو دولية خاصة أو حكومية مؤسسة كل :درسةالم 
استحداث المؤسسة )قرار،  موافقة القطاع الذي تتبعه المؤسسة التعليمية على الترخيص اإلداري: 

 إفادة إدارية بالرغبة فى استحداث المؤسسة ....الخ 
فحص الفني للمؤسسات التعليمية وتحديد مدي مالئمتها لتنفيذ العملية : الالفني الترخيص 

 المؤسسة إفادة بذلك صالحة لمدة سنة فقط.التعليمية حسب المعايير الصادرة عن المركز، وُتمنح 
استوفت الحد األدني من معايير االعتماد  ويمنح المركز  درسةعملية التأكد أن الم هو االعتماد:

 بموجبها وثيقة بذلك.
الصادر المكونات األساسية للعملية التعليمية التي تم تحديدها بدليل االعتماد : معايير االعتماد

 عن المركز.
 مؤشرات. مجموعةويتكون من  درسةمقياس لتقييم أداء الم عيار: الم

تحقق  ىمد على لالستدالل الوقت، بمرور األداءمقياس كمي أو نوعي لمستوى :  المؤشر
 . اريمعال

 البيانات، قواعد :مثل ،قق المؤشراتتح فيإليها  ستندي التي المتاحة المصادر: واألدلة الشواهد
 المختلفة السجالت التقييم، عمليات نتائج السنوية، التقارير االجتماعات، محاضر
 .إلخ...المقابالت الغياب، الحضور كسجالت

 .معينة مهمة إلنجاز والالزمة المتتابعة الخطوات من مجموعة :اإلجراءات
 أو الوثائق المعلومات واسترجاع وتخزين وتحليل وتنظيم ونسخ جمع عمليات مجموعة :التوثيق

 .المعنيين احتياجات حسب
 األنشطة من بالتأكد المتعلقة الموضوعية واألدلة الشواهد على للحصول منظمة عملية: التدقيق

 إلتخاذ القرار المناسب. للمعايير مطابقتها ومدى والممارسات
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 لنفسها وفق معايير االعتماد الصادرة عن المركز. درسة: تقييم المالتقييم الذاتي
يم يالتق التقرير المقدم للمركز للحصول على االعتماد والمعد بناًء على تقرير الدراسة الذاتية:

 .درسةالذاتي للم
المركز بالمالحظات على المعايير والمؤشرات واالجراءات التي تتطلبها : تزويد التغذية الراجعة

  .عملية االعتماد لغرض التطوير والتحسين المستمر
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 الجزء ألاول 

 ملدارس التعليم ألاساس ي والثانوي عتماد معايير الا 
 

دارة املدرسية، القيادة وإلا  :معايير ةتسيتضمن هذا الجزء عدد 

ور ، تقييم أداء الطالب والتطدريساملعلمون، املنهج وطرق الت

التعليمية العملية جودة تحسين و ، الشخص ي، املرافق وموارد الدعم

  98مكونة من عدد ية،  و التربو 
 
 .مؤشرا
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 ملدارس التعليم ألاساس ي والثانوي عتماد معايير الا 

 

 مؤشر  12)                  املدرسيةإلادارة القيادة واملعيار ألاول: 
 
 (ا

 

 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار
 

    عن الجهة الواقعة فى حدودها اإلدارية.  ترخيص قانوني ساري المفعول صادرا  لمدرسة ل .0

  معمول بها. قوانين الالالتشريعات ولتزم بتالمدرسة  .6

 المسؤوليات والصالحيات. تنظيمي معمول به يوضح  هيكل للمدرسة .3

على درجة من التأهيل والكفاءة يمكنهم من القيام بالمدرسة فريق العمل اإلداري والتعليمي  .4

 بالمهام المطلوبة.

  على ممارسة القيم االيجابية. الطالبالعاملين بها وتحفز  أساليبللمدرسة  .5

 . ومنسجمة مع رسالة وزارة التعليم عتمدة ومعلنةم أهداف، ورسالةلمدرسة رؤية، ول .7

 .العاملينومتابعة إلشراف نظام ل للمدرسة .6

 م وعمل إيجابية.المدرسة تحرص على تهيئة بيئة تعل   .8

 .للمدرسة اجراء فعال لمتابعة مذكرة اعداد الدروس .9

 .العملية التعليمية والتربويةية فاعلوتعزز عالقات تدعم للمدرسة وسائل تواصل و  .01

 .بشكل فعال متابعة تنفيد المنهجلنظام  لمدرسةل  .00

 المدرسة تحتفظ بمحاضر أو سجالت تؤكد وجود روابط مع المجتمع المحيط.   .06

 رسالتها وأهدافها.تدعم   المادية، والتعليمية، بصورة هاموارد المدرسة تحدد وتنظم  .03

 وي االحتياجات الخاصة.ذالهتمام بلإجراء  لمدرسة ل  .04

 للمدرسة إجراء يضمن التواصل الفعال بين المعلم والمفتش التربوي )الموجه(. .05

 .للتالميذ والطالب المدرسة تحتفظ بسجالت عن المشكالت الصحية   .07

 .هاجتماعاتمحاضر مجلس اآلباء، ولتفظ بملف خاص المدرسة تح  .06

 .تالميذ والطالبوانتظام ال المعلمينلعاملين ول والغيابحضورالبسجالت المدرسة تحتفظ   .08

 تدوين حاالت السلوك غير السوي، واإلجراءات المتخذة.ل إجراءللمدرسة   .09

 .وتوظيف نتائجه فى الرفع من مستوى األداء ينالموظف لتقييم أداء إجراء للمدرسة  .61

 .والمحاباة التحيز من نوع أي ممارسة يمنع اجراء للمدرسة  .60
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 مؤشر  13)                              املعلمون : ثانياملعيار ال
 
 (ا

 
 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار

 

للمدرسة عدد كاف من المعلمين من ذوي الكفاية المهنية تفي بإجتياجات العملية  .0

 التعليمية والتربوية.

 .بواجباته التعليمية والتربوية للقيام  ؤهلهي مؤهلللمعلم  .6

  التقاريرالمتعلقة به. المدرسة تحتفظ بملف شخصي لكل معلم يتضمن مؤهالته و .3

المعلم ُملم بالمبادي األساسية لطرق التدريس ) من السهل إلى الصعب، من المعلوم إلىى  .4

 (.وغيره  المجهول، من المادي إلى المعنوي

 التعليمية التي تتناسب وطبيعة المادة.المعلم يحسن اختيار الطريقة  .5

: الهىدف  للمعلم اهتمام بالتخطيط للدرس )التحضير( بما يكفل تحديد عناصىره األساسىية .7

 من الدرس، العرض، الوسائل الُمعينة، التقييم. 

إعىىداد الىىدرس علىىى أسىىاس بنىىاء مواقىىف تعليميىىة تسىىاعد علىىى تنميىىة للمعلىىم القىىدرة علىىى  .6

 .مهارات التفكير

 .طالبتالميذ واليوظف األنشطة الالصفية بما يحقق مشاركة فعالة لل المعلم .8

 المهارات األساسية. نميةالمعلم يستخدم أساليب تعليم تساعد على اكتساب وت .9

 .فى العملية التعليميةبفاعلية المعامل العلمية وظف المعلم ي .01

 واآلخرين لتحقيق األهداف التعليمية. المعلم يتعاون مع زمالئه .00

 .الصفية والالصفية البالطالتالميذ واضح لمتابعة وتصحيح أعمال و علم اهتمامللم  .06

 المعلم يهتم بالواجبات المنزلية للتالميذ والطالب من حيث الكم والنوع والتصحيح. .03

 المعلم يوظف نتائج تحليل الواجبات المنزلية فى تطوير وتحسين العملية التعليمية. .04

 ر الدراسي.المعلم ملتزم بخطة تنفيذ المقر  .05

 المعلم ملتزم باستخدام اللغة العربية الفصحي فى اإلعداد والتدريس. .07

 تنمية وتطوير قدرات المعلمين فى مجال التدريس.لللمدرسة اجراء   .06

 .المعلمين وتوظيف نتائجه فى الرفع من مستوى األداء لتقييم أداء إجراء للمدرسة   .08

 االمكانيات الالزمة.المدرسة توفر حجرة خاصة للمعلمين تتوفر بها   .09

  تقرير عن سير مادته.بتقديم  ينللمدرسة اجراء يلزم المعلم  .61

 .للمدرسة إجراء لمتابعة حقوق المعلمين  .60
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 للمدرسة جدول احتياط يتوافق فيه تخصص المعلم االحتياط والمادة العلمية.  .66

اليومي، اإلشراف و، فى إنتاج الوسائل التعليمية  فائض المعلمينالمدرسة تستفيد من  .63

 وتنظيم النشاطات الالصفية
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 مؤشر  23)     دريسنهج وطرق التامل: ثالثاملعيار ال
 
 (ا

 

 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار

 بمذكرة إعداد الدروس.يضمن االلتزام  إجراء للمدرسة .0

خىىىارج الصىىىف والطىىىالب الهتمىىىام باألعمىىىال التىىىي يكلىىىف بهىىىا التالميىىىذ ل إجىىىراءللمدرسىىىة  .6

 ومتابعتها.ها حوتصحي

 .سجالت تنفيد محتوى المقرر الدراسيإجراء لحفظ ومتابعة لمدرسة ل .3

 .والتعلم طرق وأساليب التعليموتطويروتقييم مراجعة للمدرسة إجراء ل .4

وتنميىة طىرق ووسىائل اكتسىاب لمناقشىة معلمىين بمحاضر اجتماعات مىع ال  تحتفظ  المدرسة .5

 المهارات األساسية.

ىا  ونوعىا  بمىا ختيار االنشطة المتصلة بالمادة التعليمية ال إجراءللمدرسة  .7 الصفية ولالصفيه كم 

 ة.يالجوانب المعرفية والوجدانية والمهاريساعد على تنمية 

كأهىداف لنجىا   مخرجات التعلم ل المعلمونوضع  ميةهعلى أسجالت تؤكد المدرسة تحتفظ ب .6

 الدروس وفاعليتها.

  . عن محتوي المنهج الدراسي وتنفيذهالمدرسة تقوم بإعداد تقرير سنوي  .8

 للمدرسة إجراء لمراقبة الوعاء الزمني المحدد للمقررات الدراسية.  .9

 للتالميذ والطالب.  الفرديةوالقدرات الفروق ب يضمن االهتمامللمدرسة إجراء    .01

 طالب.تلملذ واللل ولي األمر عن مستوى التقدم األكاديميل ا  دورينوعيا   ا  قدم تقريرالمدرسة ت  .00

 للمدرسة منسق مختص من ذوي الخبرة والقدرة العلمية لكل مادة دراسية . .06

لمنسق المادة الدراسية اجتماعات دورية مع معلمي المادة لمناقشة مشكالت المادة الفنية،  .03

 وتحسين األداء.
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 (مؤشرات20)             الطالبالتالميذ و أداء تقييم : رابعاملعيار ال
  

 التي تحقق هذا المعيارالمؤشرات 

 .مخرجات التعلم المستهدفةعلى  بناء إنجاز التالميذ والطالبلتقييم  إجراءللمدرسة  .0

  .بالطالالتالميذ و قييم إنجازتنتائج حفظ إجراء للمدرسة ل .6

 تحسين في وتوظيفها التقييم، عمليات نتائج وتحليل لمراجعة إجراء للمدرسة  .3

 .التعليمية العمليات

 للمدرسة إجراء يضمن اإللتزام المستمر بتنوع أساليب وطرق التقييم.  .4

مىن خىالل  هم ومىواهبهم ،مهىارات تنمية من بالطالالتالميذ ومكن ي إجراء للمدرسة  .5

 .صفيةالنشاطات الال

العلىىوم اللغىىة وفىىي للتالميىىذ والطىىالب المهىىارات األساسىىية إجىىراء لتنميىىة لمدرسىىة ل  .7

 والرياضيات.

 .ي للتالميذ والطالبسلوكالتطور تابعة اللمإجراء للمدرسة  .6

 .للتالميذ والطالب نوعيالكمي والبسجالت خاصة بنتائج األداء المدرسة تحتفظ  .8

 في مباشرة وتسهم، القيادة  مهارة تنمي أساليب والطالب للتالميذ توفر المدرسة .9

 .الشخصية بناء

أبنىىائهم وبنىىاتهم  مسىىتوىللمدرسىىة إجىىراء مسىىتمر إلشىىعار أوليىىاء األمىىور بتطىىوير  .01

 وتخصيص سجالت لذلك.
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 مؤشر  28)          املرافق وموارد الدعم: خامساملعيار ال
 
 (ا

 

 المؤشرات التي تحقق هذا المعيار

  صىىىفيةزمىىىة لةنشىىىطة الالاألجهىىىزة والمعىىىدات الوزمىىىة الالمعامىىىل ال رتىىىوف    المدرسىىىة .0

 .طالبالالتالميذ وأعداد و تناسب والالصفية

 . والتربوية التعليمية العملية تدعم التي المعلومات مصادر وتوفر مكتبة بها المدرسة .6

، المعلومىات وسىائل وخىدمات المكتبىة اسىتخدام إمكانيىة لهىم والعاملون بالتالميذ والطال .3

 .والمعدات واألدوات

 .المعلومات ووسائل المكتبة في المستخدمة الوسائل واختيار لتوفير إجراء للمدرسة .4

 .والتربوية التعليمية العملية لدعم التقنية الوسائل واستغالل إلستخدام إجراء للمدرسة .5

 .التقنية الوسائل الستخدام والطالب والتالميذ للمعلمين الفني الدعم لتقديم إجراء للمدرسة .7

 التالميىىذ بإشىىراك التعليميىىة العمليىة فىىى المعينىىة الوسىىائل واسىتخدام بإنتىىاج تهىىتم المدرسىة .6

 .بوالطال

 استخدام الشبكة الدولية للمعلومات للمتعلمين كافة.المدرسة تتيح  .8

 .للعناية الصحية الالزمةحجرة لمدرسة ل .9

 تتوفر فيه الشروط الصحية. مقصفلمدرسة ل .01

 للمدرسة سجل خاص لمواردها المالية. .00

 المدرسة توفر وسائل ومعدات الطوارئ واطفاء الحرائق.  .06

 . اإلضاءة والتهوية ودرجة الحرارة مناسبةجيدة للمدرسة فصول دراسية  .03

 للمدرسة مرافق صحية كافية ومالئمة إلحتياج التالميذ والطالب.  .04

 للمدرسة فضاءات ومالعب تتناسب وأعداد التالميذ والطالب. .05

 للمدرسة إجراء للتوعية والتثقيف الصحي والبيئي والمجتمعي. .07

للمدرسة إجراء للتعامل مع الحاالت الطارئة أثناء انتشار األوبئة واالمراض  .06

 الموسمية. 

األنشطة  لالنخراط في خدمات المجتمع أو البطتالميذ والالمدرسة توفر الفرص لل .08

 الخارجية.

 

 



13 
 

 مؤشرات( 24) التحسين املستمر لجودة العملية التعليمية والتربوية: سادساملعيار ال
 

 التي تحقق هذا المعيارالمؤشرات 

مكتب خاص يتولى االشراف على نظام ضمان جودة العمليات التعليمية والتحسين  لمدرسةل .0

 المستمر.

  له خبرة ودراية كافية بجودة العملية التعليمية.يتولى مكتب الجودة معلم  .6

 .المدرسة تلتزم بنشر ثقافة الجودة واالعتماد .3

 .قابلة للقياس لها أهدافلتحسين لخطة للمدرسة  .4

 .وأهدافهاتها تتوافق مع رسال على تطوير وتنفيذ خطط التحسين تعمل المدرسة .5

 .تحسين والتطويرلمراجعة خطط ال اجراءللمدرسة  .7

 لها تأثير على معايير االعتماد. المدرسة تبلغ جهة االعتماد عن أي تغييرات .6

وأوليىاء األمىور عمىا التالميىذ والطىالب المعلمىين والمدرسة تحتفظ بسجالت اسىتطالع أراء   .8

 تقدمه.

واالستفادة منها فى عمليات التحسين   راءاآل اتاستطالع نتائج لتحليلاجراءات  للمدرسة .9

 والتطوير. 

 .للتقييم الذاتيللمدرسة إجراء  .01

 ظ بسجالت مالحظات المفتشين التربويين.احتفللمدرسة نظام  لإل .00

مالحظىات المفتشىين التربىويين فىي تطىوير وتحسىين العمليىة للمدرسة إجراء لالسىتفادة مىن  .06

 التعليمية والتربوية.

 للمدرسة سجل يحفظ تقارير االختصاصي االجتماعي والنفسي بالمدرسة. .03

 للمدرسة اجراء لالستفادة من تقرير االختصاصي االجتماعي والنفسي. .04
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 إجراءات اعتماد مدارس التعليم ألاساس ي والثانوي 

 الزيارة املبدئية

، بناء  على الطلب المقدم من التقييم بأربعة أسابيع عملية قبل المبدئية للزيارة مدرسة كل تخضع

 عملية بداية المبدئية الزيارة تمثلو ،دقيقينالم من اثنان الزيارة يجري. المدرسة لغرض االعتماد

 :عدة أغراض ولها يوم، نصف الزيارة وتستغرق دقيقالت

 الرسمية التقييم زيارة قبل الصلة ذات األدلة حصر بدء. 

 ذات العالقة بعملية التدقيق المستندات بعض جمع.  

 للتقييم استعدادها في المدرسة تساعد قد سئلةا أي عن اإلجابة  . 

 التقييم عملية بكامل سيقوم الذي للفريق لتقديمها وليةاأل المستندات إعداد  . 

 التقييم زيارة قبلدقيق الت فريق أعضاء مسؤوليات تحديدل الفرصة إتاحة. 

 املبدئية بالزيارة إلابالغ

  .الزيارة من سابيعأ ثالثة قبل بها الخاصة المبدئية الزيارة بموعد ةرسالمد إبالغ يتم

 املبدئية الزيارة أثناء

 :الزيارة المبدئيةالمدرسة أثناء  تسلتم

  زيارة أيام أول فيلمقابلة المدقيقين  األمور أولياء إلى ستوجه التي الرسالةنسخة من 

 .  التقييم

  التقييمعملية  مهام قائمةنسخة من.  

 عملية الدراسة الذاتية. متطلبات  

 :المبدئية الزيارة المستندات التالية خالل بتوفير المدرسة تقوم

 للمدرسة اإلستراتيجية الخطة . 

 واحدة سنة مدتها والتي الحالية التنفيذية الخطة . 

 الذاتي لتقييما مستندات.  

 للمدرسة. اإلداري الهيكل  

 للمدرسة. سبوعيالا الحصص جدول  
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 الطالب من الناجحين نسبة توضيح مع الماضية، سنوات للثالثاالمتحانات  نتائج 

 .النتائج على المدرسة أجرتها أخرى تحليالت وأي الدرجات، ومتوسط

 دقيق فى إجراء الت لفريق مفيدة المدرسة تراها قد ذات صلة مباشرة  أخرى مستندات أي

 عملية التقييم. 

 العمل جدول 

 يتضمن اآلتي: المبدئية للزيارة العمل جدول 

 (األمر تطلب إذا اإلدارية الهيئة في أساسيين أعضاء أي أو) المدرسة مدير مقابلة 

 للفصول الدراسية ومرافقها. المدرسة في قصيرة جولة 

 استفسارات أي عن إلجابةا. 

  المبدئية الزيارة فريق أعضاءمن قبل  المستندات استالم. 

 

 املبدئية الزيارة بعد

 دققون امل

رئيس فريق التدقيق  إلى تسليمهاو لزيارةا ملخص إعداد على دققو الزيارة المبدئيةم يعمل

 يتضمن:

 المدرسة حول معلومات. 

   بالمدرسة والضعف لنقاط القوة مبدئيا   تقييما . 

 املدرسة

 :يلي بما ةالمدرس تقوم

 دقيق.الت فريقب خاصة غرفة تجهيز  

 الطالبو التالميذ أعمال من عينة تجهيز . 

 دقيقالت فريق عليها يطلع أن المدرسة ترغبذات عالقة  أدلة أي وتجهيز اختيار.   

 ققيدالت فريق ةمقابلل الطالبعينة من التالميذ و اختيار . 

 منهم الرد واستالم األمور أولياءلعينة من  الخاصة الرسائل إرسال . 

 للزيارة واستعدادهم العاملين جميع إبالغ من التأكد . 



17 
 

 التقييم عمليةب المعنية األخرى األطراف وجميع الطالبالتالميذ و إبالغ من التأكد . 

 التقييم عملية أثناء

والذي يتضمن  ،بها العمل سيرو المدرسة حولوالشواهد  األدلة جمع دقيقالت فريق يتولى

 وأولياء والطالب المعلمين ومناقشة الدراسية، الحصص وحضور الطالب، أعمال على االطالع

 الخ...األمور

 يغطيبحيث  أداء المدرسة، حول ضوئي مختصر عرض تقديمب المدرسة مدير يقوم 

والتحديات التى تواجهها المدرسة وكيف يمكن معالجتها، وأولويات  الممارسات الجيدة،

 . القادمة لسنةل المدرسة

 األساسية القوة ونقاط المدرسة، أداء في الرأي الفني المدرسة ادارة مع يناقش الفريق 

 .من خالل تقييم ملف مستندات التقديم لعملية التدقيق المدرسة تواجهها التي والتحديات

 الصفية الزيارات

 . تلزم ادارة المدرسة المعلمين بالتواجد فى المدرسة أثناء عملية التقييم 

 حسب الجدول الدراسي الدراسية لحصصبحضور عيينات من ا دقيقالت فريق وميق . 

   .زيارة فريق التدقيق ال تتطلب تغييرا  في الجدول الدراسي  

   العملية التعليمية ب المتعلقة والشواهد األدلة جمعب ةالزيار هذهيقوم فريق التدقيق في

 بالمدرسة. 

  من خالل تقييم أداء معلم واحد. المعلمين أداء حول قراراته فريق التدقيق ال يتخذ 

   تضم مكتوبة بسجالت يحتفظو الدراسية، الحصة عن المالحظات يسجلدقيق الت فريق 

 .مالحظاته كل

 مستوى وعلى ،الطالب التالميذ تعليم في التدريس أسلوب أثر على يتعرف دقيقالت فريق 

  . يحققونه الذي اإلنجاز

 قابالتملا 

،  التقييم في تساعد التي األدلة من كجزء من المقابالت جمعها يتم التي المعلومات تستخدم

، التقرير في الواردة الفردية التعليقات مصدرعن  دقيق،الت فريق فصحيوال ،التقرير وتجهيز

 :عيينة من مع قابالتم يجريو

 بالمدرسة العاملين  

 الطالبالتالميذ و.  
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 األمور أولياء  

 القرار  اتخاذو  تقرير التقييم

 مخرجات عملية  يفصل تقرير بكتابة التدقيق فريق يقوم التدقيق، من االنتهاء بعد

 .التدقيق

  خمسة   خالل فترة المدرسة إلى تقرير مخرجات عملية التدقيق ادارة االعتماد رسلت

 في ورد خطأ أي وتصحيح عليها لالطالع.التدقيق فريق زيارة منعشر يوم عمل 

 . النهائية النسخة إصدار قبل المدرسة تخص األساسية التي المعلومات

 ادارة االعتماد خالل عشرة  إلى وإعادتها المعلومات المطلوبة ستكملي  ةرسالمد مدير

 أيام عمل. 

   المدرسة أداء بشأن قراره التدقيق فريق يتخذ جمعها، تم التي األدلة والشواهد على بناء 

 كما هو موضح بعملية التقييم. تقريرها يتم التي معايير االعتماد، والتقديرات كل في

 التالية الخطوات

 تنفيذ متابعة ستتم. التقرير في الواردة التوصيات على تعتمد تنفيذ خطة بإعداد المدارس تطالب

 بعدم تقديرها بسبب االعتماد على المدرسة تحصل لم إن. المركز قبل من تلك اإلجراءات

 مرور وبعد. التوصيات لتطبق أشهر ثالثة فترة المدرسة ستمنح المعايير، في أحد بعد الفاعلية

 الممارسات أثبتت وإن فقط، المعيار كذل لتقييم أخرى ستجرى زيارة الثالث، األشهر

  . المدرسة االعتماد ستمنح فاعليتها، والمخرجات

 الجودة ضمان

 المعايير تلك عالية وفاعلية بمهنية التقييم عملية تنفيذ لضمان صارمة جودة معايير تطبق

 المدارس جودة زيارة ومراقبة ، النهائية والتقييم المبدئية الزيارة تقارير جودة ستتضمن مراقبة

ا التقارير وستخضع. التقييم فترة خالل المدارس  ستطالب كما. اتساقها لضمان للمراقبة أيض 

 .النهائية والتقييم المبدئية الزيارة تقارير على مالحظاتها بتقديم
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 الشكاوى 

 األمر. تتم بهذا الخاصة اإلجراءات باتباع إرسالها يتم التقييم عملية سير بخصوص شكوى أي

 :الشكاوى مع التعامل في المركز يتبعها التي اإلجراءات حسب الشكاوى متابعة

 الشكوي ادارة المركز تستقبل. 

 استالم من عمل أيام 5 خالل مبدئي ا وتستجيب باالستالم إدارة المركز تفيد أن بد ال 

  . الشكوى

 :اآلتية التوجيهات االعتماد إدارة ستراعي الشكاوى، مع التعامل أثناء

 التفاصيل بكافة المعنية األطراف وإبالغ وباهتمام، بسرعة الشكاوي مع التعامل . 

 األطراف بين والعدل المساواة تحقيق مع وبموضوعية كامل بشكل الشكاوى في التحقيق 

  . المعنية

 ا) الشكوى رفض أو قبول عن اإلبالغ كلها؛ إليها واالستجابة األمور كل مع التعامل  كلي 

ا أو   (. جزئي 

 ا ينطبق وهذا كلها، الشكاوى محتويات سرية على اإلبقاء  الشكاوى مقدمي على أيض 

 .حقهم في شكاوى تقدمت وممن

 التي المجاالت مع للتعامل اإلجراءات اتخاذ وسيتم الشكوى، وطبيعة حجم متابعة تتم 

 .تطوير إلى تحتاج

 يأتي بما المتعلقة الشكاوى في بالتحقيق مدير ادارة االعتماد يقوم : 

 أدبيات عملية التدقيق.  مع يتعارض الذي المدققين سلوك -

 . التقييم دليل في الموضحة التقييم عملية إجراءات مع تتعارض التي الممارسات -

ا التقييم فريق قرارات أظهرت إن -  . المدرسة جهة من المقدمة األدلة عن تفاوت 

ا خطأ مثلت إن: التقرير محتويات -    .به الواردة المعلومات في واضح 
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 املطلوب من املدقيقين السلوك

 التدقيق فريق ضمن عملهم أثناء المهني االلتزام مقاييس بأعلى المدققون يلتزم أن بد ال

 عادلة عملية المدارس وجدتها إن فقط وفعالة ناجحة ةبالمدرس التدقيق عملية وتعد. بالمدارس

 .المدققين من متوقع هو لما موجز وصف يأتي وفيما. ومفيدة وشاملة

 : يأتي بما المدققون يلتزم أن

 المناسب باللباس وااللتزام المدارس وتقاليد عادات احترام . 

 واحترام بلباقة الجميع مع والتعامل بنزاهة، بالعمل بالقيام التعهد  . 

 التدقيق. لعملية فعل كردة يظهر قد قلق أو تساؤالت أي لتفادي جهد أقصى بذل  

 العمل إطار في المعرفة والعمليات باإلجراءات االلتزام . 

 التدقيق فترة أثناء المدارس مديري مع مهنية حوارات في االنخراط . 

 من بد ال بأنه اإلدراك مع العمل، أثناء عليها الحصول يتم التي المعلومات سرية احترام 

 بالممارسات المدرسة مدير إعالم من بد وال المعلومات، بهذه االعتماد إدارة إبالغ

 . جدا الضعيفة الصفية

 الشخصية العالقات عن بعيدا موضوعي بشكل بالعمل القيام  . 

 جميع في المدرسي والكادر التالميذ والطالب مصلحة دائما االعتبار بعين األخذ 

 . األوقات

 الفترة في و المطلوب، وبالشكل المطلوبة المعايير حسب المنوطة  اإلدارية المهام إتمام 

 .المحددة الزمنية

 مدرسة كل أداء مستوى يوضح والعدالة والنزاهة بالدقة يتسم تقرير إعداد  . 

 املدقيقين من املتوقع

 وهذا للتدقيق على المدرسة، تسميتهم عند المصالح في تعارض أي عن المدقيقون يعلن أن بد ال

 :الحصر سبيل على وليس المثال سبيل على يتضمن

 كاستشاري أو بها كموظف سواء التدقيق قيد المدرسة في المدقق عمل سبق إن. 

 بالمدرسة العاملين أحد مع عائلية صالت وجود. 

 بالمدرسة العاملين أحد مع صداقة عالقة وجود. 

 التدقيق. قيد بالمدرسة يدرسون أبناء للمدقق يكون أن 
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 التقييم

 

 تخصيص ويتم ،ةحد على عتمادالا معايير من معيار كل وفق األداء تقييم تقرير يتضمن 

والشواهد  والوثائق األدلة على والمبنية ،تدقيقال فريق إليها توصل التي النتائج وفق نقاطال

على النحو  ،أربعة نقاط إلى صفر من مقياس علىو ،تدقيقال عملية أثناء  المادية الملموسة

 :التالي

 .شر نهائيا  يعطي  صفر من النقاطالمؤ حققيت لم 

 ( من النقاط.  4،  3،  6، 0)  يعطى تقييمتحقق المؤشرإذا  

  .المؤشرات التي ال تنطبق على المدرسة ، ال يتم احتسابها ضمن المؤشرات التي يتم تقييمها 

 61  عن تقل ال إجمالية نتيجة على الحصولدرسة الم على يجب االعتماد على للحصول % 

  االعتماد منح عدم إلى يؤدي المعايير من معيار أي في %75أقل من  على الحصول.  

  سة وغير الموجودة من ضمن مؤشرات المعيار تعد درالتي تقوم بها المالممارسات الجيدة

 نقاط ثناء وال تؤثر فى درجة المعيار.

  من 81% إلى أقل من 61سنوات فى حالة الحصول على نسبة  4يمنح االعتماد لمدة %

 إجمالي النقاط لمجمل المعايير.

  من 91إلى أقل من % 81سنوات فى حالة الحصول على نسبة  7يمنح االعتماد لمدة %

 إجمالي النقاط لمجمل المعايير.

  فما فوق من إجمالي 91سنوات فى حالة الحصول على نسبة  9يمنح االعتماد لمدة %

 النقاط لمجمل المعايير.

 :يتم حساب معدل أداء المعايير على النحو التالي 

  نسبة أداء المعيار = مجموع درجات المؤشرات مقسوما على )عدد المؤشرات× 

 أربعة(.

   إجمالي معدل األداء لمجمل عدد المعايير = مجموع نسب أداء المعايير مقسوما

 على عدد المعايير.

 .تعرض النتائج على صورة نسبة مئوية 
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 المعمول بها. الداخلية اللوائح .4

 اجتماعات ادارة المدرسة. جلسات محاضر .5

 لمديرالمدرسة والمعلمون. ذاتيةال السير  .7

 .درسةالم ورسالة أهداف  .6

 الدراسة الذاتية للمدرسة. .8

 درسة.لمل المخصصة ميزانيةال .9

 .التعلم مصادر ومراكز المكتبة إمكانيات وثائق .01

 .الطلبة إجابات وأوراق والنهائية الفصلية االمتحانات من عينات .00

 عينة( ( الطلبة ملفات .06

 الخ... مساهمات المدرسة فى خدمة المجتمع المحيطو إن وجدت،  والعقود االتفاقيات .03
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 المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية
 

 بن عاشور  –أبوبكر الصديق شارع تميم بن أوس املتفرع من شارع 

 ليبيا –طرابلس 

 + 128 12 362 7318 – 19هاتف : 

 +128  12 362 9604 :فاكس

 طرابلس  80767 :صندوق بريد

 info@qaa.lyالبريد الالكتروني: 

 www.qaa.lyاملوقع الالكتروني : 
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