
برنامج االعتماد للمدارس
المعايير والمؤشرات

المعلومات األساسية
الموارد البشرية. 1
مساحات الغرف الصفية والمرافق. 2
الساحات. 3
المرافق الصحية. 4
المرافق األخرى. 5
الحواسيب والتكنولوجيا. 6
وسائط النقل. 7
أعداد الطلبة المسجلين. 8
نتائج الطلبة في الثانوية العامة. 9

نتائج الطلبة في البرنامج . 10
البريطاني

 نتائج الطلبة في البرنامج . 11
األمريكي

 نتائج الطلبة في البكالوريا. 12

المعيار األول: التعليم والتعلم
طرائق واستراتيجيات التعليم . 13

والتعلم
طرائق تعليمية مالئمة. 14
طرائق اإلبداع وآليات الريادة. 15
دعم إبداعات الطلبة. 16
البحث العلمي واالجرائي ضمن . 17

المنهاج
مناهج مالئمة ألهداف تعليمية . 18

محددة 
آليات تعزيز المناهج. 19
تنظيم وتخطيط المنهاج التدريسي. 20
تحسين المناهج القائم على . 21

البحوث العملية 
متطلبات التعليم الرقمي . 22
تصميم المقررات الدراسية  . 23

التدريب وبناء القدرات . 24
المصادر التعليمية  . 25
مراعاة احتياجات الطلبة. 26
آليات التقويم واالمتحانات . 27
مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. 28
معرفة المعلمين لدورهم التعليمي. 29
أدوات قياس األداء التدريسي. 30
طرائق قياس جودة التعليم. 31

المعيار الثاني: الطلبة
تحفيز الرغبة في التعلم. 32
تفاعل الطلبة الثقافي واالجتماعي. 33
آليات إعداد شخصيات قيادية. 34
اإلرشاد األكاديمي والمهني. 35
األنشطة المدرسية. 36
الخدمات الطالبية. 37
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة أو . 38

صعوبات التعلم
النشاطات التربوية وعالقتها . 39

بالمناهج
الخدمات اإلرشادية. 40
المواطنة. 41
المسؤولية المجتمعية. 42
السلوك والقيم والوعي. 43
حوافز للطلبة. 44

المعيار الثالث: الكفاءة المؤسسية
رؤية ورسالة وأهداف وقيم . 45

واضحة 
معرفة وشمولية الرؤية والرسالة. 46
خطة االستراتيجية والتنفيذية. 47
الهيكل التنظيمي . 48

الوصف الوظيفي. 49
اللوائح والسياسات اإلدارية . 50

والتعليمية
المتغيرات والمستجدات التعليمية . 51
المسؤوليات واألدوار القيادية. 52
آليات التعيين واالستغناء . 53
توزيع المواد والحصص. 54
مساعدو التدريس . 55
لجان أكاديمية متخصصة   . 56
لجان إدارية ومحاسبية متخصصة   . 57
المراجعة الدورية ألداء الطلبة. 58
حوافز للمعلمين. 59
بناء شراكات مع مؤسسات . 60

المجتمع المدني
خطط إجرائية لمعالجة الطلبة ذوي . 61

التحصيل المتدني
خطط إجرائية للطلبة المتميزين. 62
دعم المعلمين المهني. 63
مدراء ومشرفون أكاديميون . 64
آليات التقييم الذاتي . 65
التطوير المستمر. 66
تقارير دورية حول األداء . 67

المعيار الرابع: الموارد
نظام متكامل لتوثيق متطلبات . 68

التعليم
نظام محاسبة شامل وفعال. 69
نظام اقتراحات وشكاوى. 70
آليات التدقيق الداخلي والخارجي . 71

المحاسبي
الميزانية السنوية وآليات إعدادها. 72
سجالت أكاديمية للطلبة. 73



سجالت صحية للطلبة. 74
سجالت الخريجين. 75
توثيق نتائج الطلبة. 76
آليات تحليل نتائج الطلبة. 77
آليات قياس األداء المؤسسي . 78

والتعليمي
آليات قياس جودة البرامج . 79

التعليمية
تقارير دورية حول األداء. 80
البنية األساسية للتعليم  . 81
القاعات الصفية المجهزة . 82
المعامل المدرسية المجهزة. 83
المالعب الرياضية المجهزة. 84
مكتبة متخصصة ومنوعة. 85
نظام محوسب وبيانات للمكتبة. 86
موقع إلكتروني. 87
مصادر مالية وخطط تمويلية. 88

السياسات الصحية. 89
الرعاية الصحية. 90
االسعافات األولية. 91
آلية التواصل في الحاالت المرضية. 92
الكادر اإلداري واألكاديمي  . 93
تقييم الكادر اإلداري واألكاديمي . 94

المعيار الخامس: االتصال والتواصل
آليات التواصل مع أولياء األمور. 95
االشعارات الدورية للطلبة. 96
إشراك أولياء األمور في تقييم . 97

األداء
تشجيع أولياء األمور على حضور . 98

االجتماعات والمتابعة 
تقديم اإلرشاد ألولياء األمور . 99

آليات التواصل مع الخريجين. 100
تشجيع أولياء األمور للتطوير. 101

المعيار السادس: اإلبداع والتميز
بيئة اإلبداع التعليمية. 102
بيئة اإلبداع الفنية والتقنية. 103
خطط اإلبداع والريادة. 104
المناهج التعليمية اإلبداعية. 105
الكادر التعليمي لإلبداع. 106
آليات تطوير المهارات اإلبداعية. 107
األنشطة الالصفية اإلبداعية. 108
آليات تعليم التفكير الناقد. 109
آليات تعليم ريادة األعمال. 110
المسابقات والمشاركات . 111

اإلبداعية
حوافز الطلبة المبدعين. 112


