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أعضاء اللجنة الفنية

لجنة إعداد إطار ضمان الجودة في رياض األطفال الحكومية

فريق وزارة التربية والتعليم 

1.		م.	محمد	البو/	مدير	توكيد	الجودة
2.		د.	عاليا	العربيات/	مديرة	الطفولة

3.		اآلنسة	وفاء	أبو	نبعة/	رئيس	قسم	المواصفات
4.		السيد	هيثم	أبو	نزال/	رئيس	قسم	توكيد	الجودة

5.		السيدة	بلسم	المعايطة/	رئيس	قسم	متابعة	اآلداء	المؤسسي
6.		اآلنسة	سحر	سليمان/	عضو	قسم	توكيد	الجودة

7.		اآلنسة	منال	شعبان/	عضو	قسم	متابعة	اآلداء	المؤسسي
8.		السيد	خالد	عواد/	عضو	قسم	توكيد	الجودة

9.		اآلنسة	دعاء	أبو	سعدة/	عضو	قسم	المواصفات
10.		السيدة	نور	العمرو/	عضو	قسم	المواصفات

11.		السيد	مراد	أبو	عريش/	عضو	قسم	المواصفات
12.		السيدة	أنغام	محادين/	عضو	قسم	متابعة	اآلداء	المؤسسي

13.		اآلنسة	أسماء	الخطيب/	عضو	قسم	رياض	األطفال

ERSP فريق برنامج دعم التطوير التربوي
1.		السيدة	منى	عباس/	مديرة	مكون	الطفولة	المبكرة
2.		السيدة	منى	الغول/	مسؤول	مكون	الطفولة	المبكرة
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مقدمة 

يعد	التعليم	وضرورة	تطويره،	واالرتقاء	بجودته	من	األهمية	بمكان	لما	له	من	دور	أساسي	في	رقي	وتقدم	المجتمعات،	كما	وتعد	السنوات	
األولى	من	عمر	االنسان	ذات	أثر	كبير	على	مراحل	حياته	التالية	من	حيث	قدرته	على	التعلم	المستمر	وكفاءته	في	سوق	العمل	وتمتعه	بشخصية	
سوية	ومتوازنة	،وعليه	فقد	جاء	االهتمام	بمرحلة	الطفولة	المبكرة	على	رأس	جميع	األجندات	الوطنية	والخطط	التنموية	باعتباره	االستثمار	األهم	
في	رأس	المال	البشري	للمجتمعات	التي	تسعى	للنهوض	والتطور.	من	هذا	المنطلق	تأتي	أهمية	إحداث	نقلة	نوعية	في	التعليم	ما	قبل	المدرسي	

)مرحلة	رياض	األطفال(	ليتم	تجاوز	المفاهيم	والممارسات	التقليدية	إلى	مفاهيم	جديدة	يحتل	مفهوم	الجودة	األولوية	بينها.	

من	هنا	حرصت	وزارة	التربية	والتعليم	على	االهتمام	بمرحلة	رياض	األطفال	من	سن	5	سنوات	إلى	6	سنوات،	والتي	تم	اعتمادها	كجزء	من	
النظام	التعليمي	الرسمي	غير	اإللزامي.

	ودعمًا	لهذه	الجهود	قامت	وزارة	التربية	والتعليم	وبتمويل	من	الوكالة	األمريكية	للتنمية	الدولية	)USAID(	من	خالل	برنامج	دعم	التطوير	
التربوي/	مكون	الطفولة	المبكرة	ECE	ERSP/،	ببناء	نظام	جودة	للبرامج	والخدمات	المختلفة	التي	تقدم	في	رياض	األطفال	الحكومية	يسعى	
للتأكد	من	تحقق	جميع	متطلبات	الجودة	الفنية	واإلدارية	بما	يكفل	التنمية	الشاملة	والمتكاملة	لكل	طفل	في	المجاالت	العقلية	والجسمية	والحركية	

واالنفعالية	واالجتماعية	.
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الهدف العام لنظام الجودة لرياض االطفال الحكومية

يهدف	نظام	الجودة	لرياض	األطفال	الحكومية	بشكل	عام	الى	مساعدة	رياض	األطفال	الحكومية	على	تحقيق	الجودة	في	الخدمات	والبرامج	
التي	تقدمها	لألطفال	لتحقق	رؤية	وفلسفة	وزارة	التربية	والتعليم	المتعلقة	بالتميز	في	تقديم	خدمات	وبرامج	تعليمية	وتحوز	على	رضا	متلقي	

الخدمة.

فلسفة التربية وأهدافها: 

المادة )7( من قانون التربية والتعليم في األردن رقم )3( لعام 1994.

تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها إلى المراحل التالية: 

1.		مرحلة	رياض	األطفال	ومدتها	سنتان.
2.		مرحلة	التعليم	األساسي	ومدتها	عشر	سنوات.

3.		مرحلة	التعليم	الثانوي	ومدتها	سنتان.

المادة )8( من قانون التربية والتعليم في األردن رقم )3( لعام 1994.

 مرحلة رياض األطفال 

•		تهدف	هذه	المرحلة	من	التعليم	قبل	المدرسي	إلى	توفير	مناخ	مناسب	يهيئ	للطفل	تربية	متوازنة	تشمل	جوانب	الشخصية	الجسمية	
والعقلية	والروحية	والوجدانية	تساعده	على	تكوين	العادات	الصحية	السليمة	وتنمية	عالقاته	االجتماعية	وتعزيز	االتجاهات	اإليجابية	

وحب	الحياة	المدرسية.
•		تنشئ	الوزارة	رياض	األطفال	في	حدود	إمكاناتها	وفق	خطة	مرحلية.

•		تنظيم	الشؤون	الفنية	واإلدارية	الخاصة	برياض	األطفال	وفق	تعليمات	يصدرها	الوزير.	
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أهداف نظام الجودة لرياض األطفال الحكومية

األهداف الخاصة لنظام الجودة لرياض االطفال الحكومية:

1.	مساعدة	رياض	األطفال	الحكومية	على	تحديد	مواطن	القوة	والضعف	في	خدماتها	وبرامجها.
التدريب	 احتياجات	 كتحديد	 المختلفة	 اإلجراءات	 اتخاذ	 خالل	 من	 وأنشطتها	 برامجها	 تحسين	 على	 الحكومية	 األطفال	 رياض	 تشجيع	 	.2

ومستلزمات	البنية	التحتية	وتطبيق	إجراءات	السالمة	العامة	وتزويد	رياض	األطفال	بالوسائل	والمواد	المختلفة.
3.	تشجيع	رياض	األطفال	الحكومية	على	اإلستدامة	في	تقديم	خدمات	وبرامج	على	مستوى	عال	من	الجودة	لألطفال.

الهدف من اإلطار العام لنظام الجودة في رياض األطفال الحكومية   

يأتي		الهدف	من	وضع	اإلطار	العام	لنظام	الجودة	في	رياض	األطفال	الحكومية		لتوضيح	مكونات	نظام	الجودة	في	رياض	األطفال	الحكومية	

بما	يشمله	من	معايير	ومؤشرات	األداء،	دليل	الجودة،	القوائم	التفقدية	،	وليحدد	المسؤوليات	المناطة	بكافة	الجهات	المطبقة	لنظام	الجودة.	
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أواًل: المعايير ومؤشرات األداء 

المعايير

موجهات	أو	خطوط	مرشدة	مصاغة	في	عبارات	متفق	عليها	من	قبل	مجموعة	من	الخبراء	المتخصصين،	تعبر	عن	المستوى	النوعي	الذي	
يجب	أن	تكون	عليه	جميع	مكونات	العملية	التعليمية.	

المؤشرات 

هي	عبارات	أكثر	تحديدًا	وإجرائية		تصف	األداءات	المطلوبة	من	الروضة	لتحقيق	المعيار؛	وقد قامت	وزارة	التربية	والتعليم	بتطوير	مجموعة	
من	المعايير	ومؤشرات	األداء	تم	توزيعها	على	جانبين	رئيسيين	هما		الجانب	اإلداري	والجانب	الفني.

الروضة.	 إدارة	 الحكم	على	مدى	جودة	 التي	من	خاللها	نستطيع	 بالعمليات	واإلجراءات	والممارسات	 الجانب	 الجانب اإلداري:	يعنى	هذا	
ويندرج	تحت	هذا	الجانب	سبعة	مجاالت	هي:	

3-		البيئة	المادية	 	 2-		الصحة	والتغذية	والحماية		 	 1-		اإلدارة	والقيادة		
6-		عالقة	الروضة	مع	أولياء	األمور	والمجتمع	المحلي	 	 	 	 5-		التقييم		 	 4-		المعلمة		

7-		األطفال	ذوي	التحديات	واإلعاقة		

ولتسهيل	عملية	قياس	مدى	تحقق	معايير	ومؤشرات	الجودة	في	الجانب	اإلداري،	تم	تزويد	كل	من	معلمة	رياض	األطفال	ومديرة	المدرسة	
بدليل	الجودة	لرياض	األطفال	الحكومية	وهو	عبارة	عن	ملف	يحتوي	على	مجموعة	من	الوثائق	والنماذج	التي	تبين	اإلجراءات	والعمليات	

المطلوب	العمل	بها	والتي	تساهم	في	تنظيم	العمل	في	هذا	المجال.	
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بالعملية	 الفنية	والمتعلقة	 التي	نستطيع	من	خاللها	أن	نتأكد	من	أن	معايير	الجودة	 بالعمليات	والممارسات	 الجانب الفني:	يعنى	هذا	الجانب	
التعليمية	التعلمية	متحققة	في	الروضة.

وقد	تم	بناء	المعايير	ومؤشرات	األداء	في	الجانب	الفني	على	وثيقة	"الكفايات	الوطنية	لمعلمات	رياض	األطفال"	التي	أصدرتها	وزارة	التربية	
والتعليم	عام	2012.	وتنقسم	المعايير	ومؤشرات	األداء	في	هذا	الجانب	إلى	أربعة	مجاالت	رئيسية	هي:	

•		التخطيط	
•		التنفيذ	

•		التقييم	والتقويم	
•			المهنية	

وتركز	المعايير	والمؤشرات	في	هذا	الجانب	على	أداء	المعلمة	والخبرات	التي	تنظمها	لتحقيق	نتاجات	المنهاج	والتي	من	شأنها	توفير	الفرص	
األمثل	لألطفال	من	أجل	التعلم	والتطور.	
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ثانيًا: دليل نظام الجودة لرياض األطفال الحكومية 
دليل	الجودة:	مجموعة	من	السجالت	والوثائق	والنماذج	التي	تبين	اإلجراءات	والعمليات	المطلوب	العمل	بها	والتي	تساهم	في	تنظيم	العمل	

في	الجانب	اإلداري	ويتكون	الدليل	من	سبعة	مجاالت	وهي:

-   المجال األول: اإلدارة والقيادة 
يتناول	هذا	المجال	اإلجراءات	اإلدارية	التي	تقوم	بها	مديرة	المدرسة	والمعلمة،	ويندرج	تحت	هذا	المجال	اإلجراءات	اآلتية:

•		إجراء	ضبط	عمليات	القبول	والتسجيل	واالنسحاب									
•		إجراء	ضبط	عمليات	أوجه	إنفاق	المخصصات	المالية															

•		إجراء	ضبط	العمليات	لمديرة	المدرسة						

-  المجال الثاني: الصحة والتغذية والسالمة العامة

لألطفال	 الصحية	 الرعاية	 في	 المعلمة	 تتبعها	 أن	 يجب	 التي	 األمور	 المجال	 هذا	 يتناول	
وأمور	تغذيتهم	والسالمة	العامة	ويندرج	تحت	هذا	المجال	اإلجراءات	اآلتية:

•		إجراء	ضبط	إرشادات	وإجراءات	األمن	والسالمة	في	الروضة
•		إجراء	ضبط	الخدمات	الصحية	المقدمة	لألطفال

•		إجراء	ضبط	عمليات	التعامل	مع	الحاالت	الصحية	الخاصة	والطارئة	ألطفال	الروضة
•		إجراء	ضبط	تغذية	األطفال	في	الروضة		

  -  المجال الثالث: البيئة المادية      
يتناول	هذا	المجال	اإلجراءات	المتبعة	في	تجهيز	واستخدام	ساحة	الروضة	وتوفير	األدوات	

والمواد	التعليمية	في	صف	الروضة	ويندرج	تحت	هذا	المجال	اإلجراءات	اآلتية:
•		إجراء	ضبط	تجهيز	واستخدام	ساحة	الروضة	الخارجية

•		إجراء	ضبط	توفير	األدوات	والمواد	التعليمية	في	صف	الروضة					
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-  المجال الرابع: المعلمة
يتناول	هذا	المجال	اإلجراءات	المتبعة	في	تعامل	معلمة	الروضة	في	صف	الروضة	سواء	مع	األطفال	أو	أولياء	األمور،	ويندرج	تحت	هذا	

المجال	اإلجراءات	اآلتية:
•		إجراء	ضبط	عملية	إدارة	الصف	والضبط	والتوجيه	من	قبل	المعلمة

•		إجراء	ضبط	العالقة	بين	المعلمة	واألطفال	في	صف		الروضة
•		إجراء	ضبط	عمليات	التعاون	بين	معلمة	الروضة	وأعضاء	الهيئتين	التعليمية	واإلدارية	في	المدرسة

•		إجراء	ضبط	عملية	التواصل	بين	المعلمة	وأولياء	األمور

-  المجال الخامس: التعليم
يتناول	هذا	المجال	اإلجراءات	التي	تتبعها	معلمة	الروضة	في	ايصال	محتوى	المنهاج	للطفل	وآلية	توظيف	الوسائل	التعليمية	داخل	الغرفة	

الصفية،	ويندرج	تحت	هذا	المجال	اإلجراءات	اآلتية:
•		إجراء	ضبط		استراتيجيات	التدريس

•		إجراء		ضبط	عملية	تصميم	وتوظيف	الوسائل	والمصادر	التعليمية
•		إجراء	ضبط	عمليات	أنشطة	رياض	األطفال

•		إجراء	ضبط	استخدام	األدوات	والمواد	التعليمية

-  المجال السادس: التقييم
يتناول	هذا	المجال	اإلجراءات	التي	تتبعها	معلمة	الروضة	في	تقييم	أطفال	الروضة،	ويندرج	تحت	هذا	المجال	اإلجراء	اآلتي:

•			إجراء	ضبط	عملية	تقييم		طفل	الروضة
-  المجال السابع: العالقة مع المجتمع المحلي وأولياء األمور

يتناول	هذا	المجال	اإلجراءات	التي	تتبعها	المديرة	ومعلمة	الروضة	للتواصل	مع	أولياء	أمور	األطفال	ومؤسسات	المجتمع	المحلي،	ويندرج	
تحت	هذا	المجال	اإلجراءات	اآلتية:

•		إجراء	ضبط	آلية	التواصل	مع	أولياء	أمور	األطفال
•		إجراء	ضبط		آلية	التواصل	مع	مؤسسات	المجتمع	المحلي	
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ثالثًا: أدوات التدقيق )القوائم التفقدية للتدقيق الداخلي/"الجوانب اإلدارية، الجوانب الفنية"(

في	ضوء	المجاالت	والمعايير	ومؤشرات	األداء	التي	تم	تطويرها،	قامت	وزارة	التربية	والتعليم	بتصميم	أداتين	األولى	إدارية	والثانية	فنية	
تهدفان	لقياس	مدى	تحقق	المعايير	ومؤشرات	األداء	للخروج	بأحكام	رقمية	ووصفية	ضمن	مقياس	تقدير	مكون	من	)3(	درجات	موزعة	على	
الشكل	التالي:	كفؤ	)3(،	مقبول	)2(،	غير	كفؤ	)1(	مع	وصف	لكل	درجة	تحقق	لكل	مؤشر	أداء	كما	يوضح	المثال	التالي	لمؤشر	أداء	في	األداة	

اإلدارية-	مجال	اإلدارة	والقيادة/	الرسالة	والفلسفة	التربوية:	

مقاييس التقديرالممارسات

التقديركفؤ)3(مقبول )2(غير كفؤ )1(

الرسالة والفلسفة التربوية1

هدف مرحلة رياض األطفال محدد ومعلن 1.1

1.1.2
يوجد	لوحة	تتضمن	هدف	مرحلة	

رياض	األطفال	الحكومية	مثبتة	في	
مكان	مرئي

اللوحة	غير	موجودة
اللوحة	موجودة،	

غير	مثبتة	أو	مثبتة	
في	مكان	غير	مرئي

اللوحة	موجودة	ومثبتة	في	مكان	
مرئي
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مكونات نظام الجودة لرياض األطفال الحكومية

أوزان الجوانب والمجاالت والمعايير:
تتفاوت	الجوانب	والمجاالت	والمعايير	في	أهميتها	من	أجل	تحقيق	الجودة	في	رياض	األطفال،	لذا	فقد	تم	العمل	على	وضع	أوزان	مختلفة	على	الشكل	التالي:	

محك الجودةالوزن النسبي للجانب 40%الجانب اإلداري
12%مجال:	القيادة	واإلدارة	

لكي نحكم أن الروضة تتمتع بمستوى جودة في 
الجانب اإلداري عليها أن تحقق 70% من المؤشرات

22%مجال: الصحة والتغذية والحماية 
30%مجال:	البيئة	المادية	

15%مجال:	المعلمة
10%مجال:	التقييم

10%مجال:	العالقة	مع	أولياء	األمور	والمجتمع	المحلي
1%مجال:	األطفال	من	ذوي	االحتياجات	الخاصة	واإلعاقة	

100%مجموع المجاالت في الجانب اإلداري 
الوزن النسبي للجانب 60%الجانب الفني

19%مجال	التخطيط	

لكي نحكم أن الروضة تتمتع بمستوى جودة في 
الجانب االفني عليها أن تحقق 70% من المؤشرات

64%مجال	التنفيذ	
12%مجال	التقييم	
5%مجال	المهنية

100%مجموع المجاالت في الجانب الفني

لكي نحكم أن الروضة تتمتع بمستوى جودة كلي 100%مجموع	األوزان	للجانبين	األداري	والفني
عليها أن تحقق 85 % من المؤشرات.

محك الجودة: 
هي	الدرجة	المطلوب	تحقيقها	من	الروضة	في	معايير	الجودة	لكال	الجانبين	اإلداري	والفني.	

هناك	مقياس	إلجتياز	محك	الجودة	في	كل	جانب	ومقياس	كلي.	في	كل	جانب	يجب	أن	تحصل	الروضة	على	70%	وفي	العالمة	الكلية	%85.
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آلية تطبيق نظام الجودة في رياض األطفال الحكومية 

أواًل: تعميم دليل الجودة والقوائم التفقدية

يقوم	قسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة	بالتأكد	من	توفر	جميع	الوثائق	المتعلقة	بنظام	الجودة	في	المدارس	المطبقة	للنظام	وهي:	

•		اإلطار	العام		لضمان	الجودة		في	رياض	األطفال	الحكومية
•		دليل	نظام	الجودة	في	رياض	األطفال	الحكومية

•		القوائم	التفقدية	)اإلدارية	والفنية(

ثانيًا : التدريب على تطبيق نظام الجودة في رياض األطفال
 

يهدف	التدريب	إلى:	

•		نشر	ثقافة	الجودة	والتأكيد	على	أنها	منهج	عمل	تتبناه	المؤسسة	التعليمة	للوصول	إلى	الجودة	في	الخدمات	التي	تقدمها.
•		التعريف	بالمعايير	ومؤشرات	األداء	واألدوات	التي	تقيس	مدى	تحققها.

•		تمكين	األطراف	المعنية	بعملية	الجودة	في	رياض	األطفال	من	تطبيق	النظام	وتنفيذ	آليات	القياس	وتوظيف	النتائج	في	عمليات		
			التحسين	والتطوير.	

الفئات المستهدفة من التدريب: 

1-	معلمات	رياض	األطفال.
2-	مديرات	المدارس	التي	يوجد	فيها	رياض	أطفال.

3-	قسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة	في	مديرية	التربية	والتعليم.
4-	المشرف	التربوي	لرياض	األطفال	في	مديرية	التربية	والتعليم.
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آلية تطبيق نظام الجودة في رياض األطفال الحكومية 

ثالثًا : تنفيذ التدقيق الذاتي على مستوى رياض األطفال 

تقوم	كل	من	معلمة	رياض	األطفال	ومديرة	المدرسة	بتنفيذ	التدقيق	الذاتي	للجودة	باستخدام	أداتي	التدقيق	اإلدارية	والفنية	للوقوف	على	مستوى	
المديرية	ومن	مشرف	رياض	 الجودة	في	 الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	 الدراسي	األول	وذلك	بدعم	كل	من	قسم	 الفصل	 الجودة	في	الروضة	في	
األطفال.	في	هذه	المرحلة	ال	تتم	عملية	إصدار	أحكام	نهائية	إنما	تتم	عملية	مراجعة	ذاتية	بمساندة	المعنين	من	المديرية	بهدف	الوقوف	على	
نقاط	القوة	والضعف	في	أداء	الروضة.	كما	ويتم	توثيق	عملية	التدقيق	الذاتي	من	قبل	الروضة	وقسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة	والمشرف	

التربوي	لرياض	األطفال	في	المديرية	في	تقرير	يصف	الواقع	القائم	ويقدم	التوصيات.
ولضمان	سير	عملية	التدقيق	الذاتي	بالشكل	الذي	يدعم	الروضة	في	الوصول	إلى	مستوى	الجودة	المطلوبة	يقوم	قسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	

الجودة	في	المديرية	بتنفيذ	زيارات	متابعة	على	عينة	من	عمليات	التدقيق	الذاتي	في	مجموعة	من	رياض	األطفال.	

رابعًا : تنفيذ التدقيق على مستوى المديرية 

	-	يقوم	قسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة	في	كل	مديرية	وبالتنسيق	مع	المشرف	التربوي	لرياض	األطفال	في											
			المديرية	بعمل	برنامج	تدقيق	للتدقيق	على	الجوانب	االدارية	على	مستوى	المديرية	من	قبل	قسم	الرقابة	والتفتيش					

			وتوكيد	الجودة	والجوانب	الفنية	من	قبل	المشرف	التربوي	لرياض	األطفال.	
-	خالل	زيارة	التدقيق	يقوم	كل	من	قسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة	والمشرف	التربوي	بمراجعة	التوصيات		

		الواردة	في	تقرير	التدقيق	الذاتي	مع	المعلمة	ومديرة	المدرسة	للتأكد	من	أنه	تم	تنفيذها	خالل	الفترة	ما	بين	التدقيق			
		الذاتي	والتدقيق	على	مستوى	المديرية.	

-	يقوم	المدقق	بالتحقق	من	مستوى	الجودة	في	الروضة	في	ضوء	المعايير	ومؤشرات	األداء	في	األداتين	اإلدارية		والفنية.	
-	يقــوم	كل	من	قسم	الرقابـة	والتفتيش	وتوكيد	الجـودة	والمشرف	التربوي	لرياض	األطفال	بإطالع	المعلمــة	ومديرة	

		المدرسة	على	نتائج	التدقيق	وتوقعان	عليها.
-	يتم	االحتفاظ	بنسخة	منها	في	سجالت	المدرســة	لتكون	هذه	النتائج	أحد	مصــادر	بناء	الخطــة	التطويريــة	في	العام	

		الدراسي	القادم.		
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آلية تطبيق نظام الجودة في رياض األطفال الحكومية 

ولضمان	سير	عملية	التدقيق	على	مستوى	المديرية	بالشكل	الذي	يدعم	المدرسة	في	الوصول	إلى	مستوى	الجودة	المطلوبة	تقوم	مديرية	توكيد	
الجودة	في	مركز	الوزارة	بتنفيذ	زيارات	متابعة	على	عينة	من	عمليات	التدقيق	مستوى	المديريـــة	في	مجموعة	من	رياض	األطفال.

خامسًا: جمع وتحليل البيانات  

في	هذه	المرحلة	يقوم	قسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة	في	كل	مديرية	بما	يلي:	

-	جمع	تقاير	التدقيق	على	مستوى	المديرية	)لألداتين	الفنية	واإلدارية(
-	إدخال	البيانات	التي	تم	جمعها	إلى	البرمجية	الخاصة	بنظام	الجودة	في	رياض	األطفال.

-	تزويد	مركز	الوزارة	بنسخة	إلكترونية	بالبيانات	التي	تم	إدخالها.	
-	يحتفظ	قسم	الرقابة	والجودة	في	المديرية	بالنماذج	الورقية	للتقارير	التي	تم	جمعها.

ولضمان	سير	عملية	إدخال	البيانات	بالشكل	الذي	يدعم	المدرسة	في	الوصول	إلى	مستوى	الجودة	المطلوبة	تقوم	مديرية	توكيد	الجودة	في	
مركز	الوزارة	بتنفيذ	تدقيق	على	عملية	اإلدخال	من	خالل	مطابقة	عينات	من	التقارير	الورقية	مع	البيانات	المدخلة	إلى	البرمجية	المحوسبة	

على	مستوى	كل	مديرية.	

سادسًا : إعالن النتائج والتخطيط للتحسين

-	يقوم	قسم	الرقابة	والجودة	في	كل	مديرية	باستخراج	النتائج	وإعداد	تقرير	يتضمن	نتائج	شعب	رياض	األطفال	في	المديرية	واإلجراءات	
التصحيحية	المقترحة	والمسؤوليات	المناطة	باألقسام	المعنية	وضمان	إدراج	اإلجراءات	المقترحة	في	الخطط	التطويرية	للمديرية.		

-	تقوم	مديرية	توكيد	الجودة	في	مركز	الوزارة	بجمع	ومراجعة	تقارير	نتائج	تدقيق	الجودة	في	رياض	األطفال	الواردة	من	أقسام	الرقابة	
في	مديريات	الميدان	وتقوم	بدورها	بإعداد	تقرير	يبين	النتائج	النهائية	لعملية	التدقيق.

-	تقوم	مديرية	توكيد	الجودة	بإطالع	اإلدارات	والمديريات	واألقسام	في	مركز	الوزارة	ذات	العالقة	برياض	األطفال	على	نتائج	التدقيق	
للخروج	بتوصيات	تلتزم	بتنفيذها	جميع	األطراف	على	مستوى	مركز	الوزارة	والمديريات	في	الميدان	لرفع	مستوى	الجودة	في	رياض	األطفال	.
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أدوار اإلدارات في مركز الوزارة في تطبيق نظام الجودة

تتولى	كل	إدارة	من	إدارات	الوزارة	المسؤوليات	التالية	لدعم	رياض	األطفال	في	تطبيق	نظام	الجودة
 

اإلدارة
المسؤولية 

الرئيسية
المسؤوليةاألقسام

إدارة الرقابة 
والتفتيش وتوكيد 

الجودة 
مديرية	توكيد	الجودة	تطبيق	النظام	

-	تعميم	النظام	والتأكد	من	تزويد	مديريات	التربية	باإلصدارات	المحدثة	من		 
النظام.

متابعة	إجراء	التدقيق	الذاتي	والتدقيق	على	مستوى	المديريات	من	قبل		 
أقسام	الرقابة		والتفتيش	وتوكيد	الجودة	في	المديريات.

التنسيق	مع	مركز	التدريب	التربوي	لتكليف	المشرفين	التربويين	بتنفيذ		 
التدقيق	الفني.

إجراء	التدقيق	على	عينة	من	رياض	األطفال	الحكومية	المطبقة	للنظام.	 

التعديل	على	النظام	مركزيًا	من	قبل	مديرية	توكيد	الجودة	)يتم	استالم		 
طلبـــــات	

التعديل	من	أقسام	الرقابة(	بالتنسيق	مع	مديرية	الطفولة	من	إدارة	التعليم.	 

تنفيذ	زيارات	ميدانية	للتأكد	من	فعالية	تطبيق	النظام.		 

إعالن	نتائج	التدقيق	وإطالع	اإلدارات	المعنية	في	الوزارة	عليها	للخروج		 
بتوصيات	للتحسين.	

متابعة	نتائج	اجتماع	مراجعة	اإلدارة	فيما	يتعلق	برياض	األطفال.	 
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اإلدارة
المسؤولية 

الرئيسية
المسؤوليةاألقسام

توفير	الدعم	إدارة التعليم 
مديرية	الطفولةلتطبيق	النظام

توفير	جميع	التعليمات	واألسس	واألنظمة	والوثائق	المتعلقة	بنظام	الجودة		 
لرياض	األطفال	الحكومية.

دراسة	التعديالت	المقدمة	من	رياض	األطفال	المطبقة	للنظام		بالتعاون	مع		 
مديرية	توكيد	الجودة	والتنسيب	بالموافقة	أو	عدم	الموافقة	على	التعديل.

التحديث	على	نظام	الجودة	لرياض	األطفال	بما	يتناسب	مع	المستجدات		 
التربوية.

زيارات	ميدانية	بالتنسيق	مع	مديرية	توكيد	الجودة	للتأكد	من	فعالية	تطبيق		 
األمور	الفنية	في	النظام.

إدارة مركز التدريب 
التربوي 

توفير	الدعم	
تطبيق	الجانب	

الفني	من	
النظام	

مديرية	اإلشراف	
واإلسناد	التربوي	

دعم	مشرفي	رياض	األطفال	لتفعيل	استخدام	النظام	من	قبل	رياض		 
األطفال.

إضافة	متابعة	تطبيق	نظام	الجودة	والمساهمة	في	التدقيق	الداخلي	على		 
رياض	األطفال	المطبقة	للنظام	ضمن	فعاليات	مشرفي	رياض	األطفال.

تمكين	العاملين	بالنظام	والمنفذين	للنظام	في	الوزارة	والميدان	من	القيام		 
باألدوار	الموكلة	إليهم	من	خالل	التدريب	والتأهيل	المناسبين	بالتنسيق	

والتعاون	مع	إدارة	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة/	مديرية	توكيد	الجودة.

مراجعة	وتطوير	المعايير	مؤشرات	األداء	الفنية	لنظام	الجودة	في	رياض		 
األطفال	بالتنسيق	مع	مديرية	الجودة.	

مراجعة	البرامج	التدريبية	وبرامج	التنمية	المهنية	المقدمة	لمعلمات	رياض		 
األطفال	ومشرفي	رياض	األطفال	في	الميدان	وتطويرها	في	ضوء	نتائج	

تدقيق	الجودة.	
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اإلدارة
المسؤولية 

الرئيسية
المسؤوليةاألقسام

إدارة المناهج 
والكتب المدرسية

توفير	جميع	
الوثائق	
لتطبيق	

اإلجراءات	
ذات	العالقة

توفير	المناهج	واألدوات	والتعليمات	المتعلقة	بتنفيذه	من	مثل	مواصفات		 
األدوات	التعليمية	واستراتيجيات	التدريس	والبرامج	التعليمية...الخ

تصميم	المواد	التعليمية	وإخراجها	ووضع	مواصفات	إنتاجها	وإحالتها	إلى		 
إدارة	اللوازم	والتزويد		لتأمينها	حسب	النظام	المعمول	به	بالوزارة.

تجريب	المواد	التعليمية	وتطويرها.	 

طباعة	المواد	التعليمية	والوسائل	المساندة	األخرى.		 

تطوير	المنهاج	وتحديد	استراتيجيات	التدريس	والتقييم.	 

تحديد	موضوعات	التدريب	على	المنهاج	المطور	وتصميمه.	 
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المسؤوليةاألقسام المسؤولية الرئيسيةاإلدارة

إدارة األبنية والمشاريع 
الدولية

تحديد	مواصفات	ومعايير		 
المكان	المناسب	لفتح	

صف	للروضة		
اختيار	الغرف	الصفية	في	البناء	المدرسي	وتجهيزها	من		 

حيث	األبواب	والشبابيك	واإلنارة	وتوفير	الساحات.

إدارة التخطيط والبحث 
التربوي

رصد	المخصصات		 
الالزمة	للروضة	لضمان	
الجودة	للمجاالت	ذات	
العالقة	مع	األخذ	بعين	
االعتبار	مخصصات	
الروضة	في	خطة	
التشكيالت	المدرسية

تنفيذ	الدراسات	لغايات		 
تطوير	النظام

رصد	المخصصات		 

وضع	خطة	التشكيالت	لتحديد	مراكز	المعلمين	بناًء	على		 
إعداد	الطالب.

 		)School mapping (	المدرسية	الخريطة	وضع
لتحديد	توزيع	البنية	حسب	إعداد	السكان	والتوزيع	

الجغرافي.

تصميم	الدراسات	وإجراء	البحوث	حول	فعالية	واثر		 
التغير	في	أداء	الرياض	الحكومية	قبل	وبعد	تطبيق	نظام	
الجودة	بالتعاون	والتنسيق	مع	إدارة	الرقابة	والتفتيش	

وتوكيد	الجودة.

إدارة النشاطات التربوية 
وضع	التعليمات	الخاصة		 

بالرحالت	التعليمية	
والترفيهية	)الزيارات(	

تطوير	وتحديث	تعليمات	الرحالت	المدرسية		 

تعميم	تعليمات	الرحالت	المدرسية	)الزيارات(	على		 
مديريات	الميدان

توفير	مستلزمات	رياض		 إدارة اللوازم والتزويد
االطفال

توفير	مستلزمات	الروضة	من	أثاث	وأدوات	وأجهزة		 
بما	يتناسب	وحاجة	األطفال	في	هذه	المرحلة	ويخدم	

األهداف	التربوية
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أدوار مديريات التربية والتعليم في تطبيق نظام الجودة

المسؤوليةاألقسام 

أعضاء	الجودة	في	قسم	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة

متابعة	تطبيق	النظام	في	رياض	األطفال.	 

مسؤولية	التقييم	)التدقيق	الداخلي(	لرياض	األطفال	الحكومية		في	المدارس		 
التابعة	للمديرية	ضمن	الخطة	الموضوعة	من	مديرية	توكيد	الجودة.

متابعة	التعديالت	على	النظام	وتزويد	رياض	األطفال	الحكومية		باإلصدارات		 
الحديثة	والمعدلة	من	النظام.

تزويد	مديرية	توكيد	الجودة	بنتائج	التدقيق	الداخلي.	 

متابعة	توصيات	اجتماع	مراجعة	اإلدارة	فيما	يتعلق	برياض	األطفال	الحكومية.	 

قسم	التدريب	والتاهيل	واإلشراف	التربوي	

)مشرفو	رياض	األطفال(

													يتولى	المشرفون:
دعم	الرياض	الحكومية	في	تطبيق	النظام	في	المديريات.		 

تقييم	الرياض	الحكومية	)التدقيق	الداخلي(	في	المديريات	بالتعاون	مع	أقسام		 
الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة	في	المديريات	وتزويد	أقسام	الرقابة	بنتائج	

التدقيق	الداخلي.

تقديم	تقارير	فنية	عن	فعالية	تطبيق	النظام	من	قبل		معلمات	رياض	األطفال	الحكومية.	 

تزويد	الرياض	الحكومية	بالمواد	واألدوات	والمناهج	والكتب	حسب	ما	يرد	للقسم	 قسم	اللوازم

دعم	رياض	األطفال	الحكومية	في	تطبيق	النظام	بالتنسيق	مع	مديرية	الطفولة		 قسم	التعليم	العام	وشؤون	الطلبة
في	مركز	الوزارة.

تتولى	مديريات	التربية	والتعليم	مسؤولية	توفير	الدعم	للرياض	واإلشراف	ومتابعة	تطبيق	النظام	والتقييم	الدوري	)التدقيق	الداخلي(	للرياض		وتزويد	
إدارة	الرقابة	والتفتيش	وتوكيد	الجودة		بالتقارير	المطلوبة
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أدوار املدارس التي يتوافر بها رياض أطفال حكومية في تطبيق نظام اجلودة

تتولى	المدارس	التي	يوجد	بها	رياض	أطفال	حكومية	مسؤولية	تطبيق	النظام	بشموليته	من	خالل	تنفيذ	التقييم	الذاتي	)التدقيق	الداخلي	من	قبل	مديرة	
المدرسة(	وتحديد	جوانب	القوة	والضعف	والمتطلبات	للوصول	الى	الجودة	

المسؤوليةكادر المدرسة

مديرة	المدرسة

اتخاذ	اإلجراءات	المناسبة	لتطبيق	النظام	وتوفير	مستلزمات	الروضة	الحكومية	حسب		 
األصول.

تطبيق	اإلجراءات	الالزمة	التي	تقع	ضمن	مسؤوليتها	حسب	النظام	.	 

تنفيذ	التقييم	الذاتي	اإلداري	والفني	بالتعاون	مع	معلمة	الروضة	وتوثيقه	واتخاذ	اجراءات		 
التحسين	والتصحيح	الالزمة.

معلمة	الروضة
تطبيق	االجراءات	الالزمة	التي	تقع	ضمن	مسؤوليتها	حسب	النظام	.	 

المشاركة	مع	مديرة	المدرسة	في	تنفيذ	التقييم	الذاتي	اإلداري	والفني.	 
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معايير ومؤشرات الجودة في رياض األطفال الحكومية

أواًل: الجانب اإلداري

مؤشر األداء /الممارسة المعيار المجال:  اإلدارة والقيادة

يوجد	لوحة	تتضمن	هدف	مرحلة	رياض	األطفال	الحكومية	مثبتة	في		 
مكان	مرئي هدف	مرحلة	رياض	األطفال	محدد	ومعلن	 الرسالة والفلسفة التربوية

توافر	ملف	لمعلمة	رياض	األطفال	لدى	مديرة	المدرسة	  معلمة	رياض	األطفال	تمتلك	المؤهالت	
العلمية	والكفايات	إلشغال	مهمتها	

مسؤوليات اإلدارة في 
الشؤون المتعلقة بمعلمة 

رياض األطفال

توافر	بند	يتعلق	بطبيعة	التعاون	بين	معلمة	رياض	األطفال	والكادر		 
الوظيفي	ضمن	الخطة	السنوية	للمدرسة/	المديرة

تتعاون	معلمة	رياض	األطفال	مع	الكادر	
الوظيفي	في	المدرسة

تتابع	المديرة	التخطيط	اليومي	والفصلي	للمعلمة	 

تقوم	المديرة	بزيارات	صفية	إشرافية	للمعلمة	 

توافر	سجل	متابعة	مالحظات	زيارة	المشرف	للمعلمة	 

تحتفظ	المديرة	بسجل	أداء	سنوي	لمعلمة	رياض	األطفال	 

المديرة	على	دراية	بالعملية	التعليمية	في	
رياض	األطفال	

تعقد	المديرة	إجتماعات	مع	معلمة	رياض	األطفال		  باب	التواصل	مفتوح	بين	المديرة	ومعلمة	
رياض	األطفال

إعداد	جدول	خاص	إلشغال	صف	الروضة	في	حال	تغيب	المعلمة	أو		 
مغادرتها

تواصل	العملية	التربوية	في	حال	غياب	أو	
مغادرة	المعلمة
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معايير ومؤشرات الجودة في رياض األطفال الحكومية

مؤشر األداء / الممارسات  المعيار  المجال:  اإلدارة والقيادة 

توافر	آليات	بأسس	القبول	والتسجيل	واإلنسحاب	السارية	المفعول		 
متوائمة	مع	تعميم	وزارة	التربية	والتعليم

توافر	آلية	اإلعالن	عن	بدء	التسجيل	في	رياض	األطفال	تضمن		 
علم	المجتمع	المحلي	ببدء	التسجيل

توافر	سجل	)التسجيل	المبدئي(	لألطفال	الراغبين	باإللتحاق		 
برياض	األطفال

توافر	خطة	الستقبال	أطفال	رياض	األطفال	في	بداية	العام		 
الدراسي

تهيئ	إدارة	رياض	األطفال	الفرصة	
لألطفال	بعمر	الطفولة	المبكرة	لإللتحاق	

بالمدرسة إجراءات قبول وتسجيل 
األطفال وانسحابهم

إختيار	األطفال	يتم	وفق	األسس	والتعليمات	 
توافر	نموذج	البيانات	اإلحصائية	 

التحاق	األطفال	بالروضة/	تسجيلهم/	
انسحابهم	يتم	وفق	إجراءات	واضحة	

وموحدة

توافر	السجالت	والوثائق	الخاصة	برياض	األطفال		 
توافر	نسخة	إضافية	لمفتاح	صف	رياض	األطفال	 
تتم	الزيارات	المدرسية	التعليمية	وفق	تعليمات	واضحة	ومحددة	 

المديرة	تدير	رياض	األطفال	بما	يتواءم	
مع	إجراءات	وزارة	التربية	والتعليم اإلجراءات اإلدارية

توافر	سجالت	مالية	إليرادات	رياض	األطفال	 
توافر	سجالت	مالية	لنفقات	رياض	األطفال	المتعلقة	بتوفير		 

المستلزمات	والقرطاسية.

تقوم	اإلدارة	المالية	لرياض	األطفال	على	
أسس	كفؤة	وواضحة المخصصات المالية
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معايير ومؤشرات الجودة في رياض األطفال الحكومية

مؤشر األداء/الممارسة  المعيار 
المجال:  الصحة 
والتغذية والحماية 

توافر	بطاقة	تطعيم	الطفل	لكافة	أطفال	رياض	األطفال	  إدارة	رياض	األطفال	على	دراية	
بالمعلومات	الصحية	المتعلقة	بالطفل

الصحة

توافر	المواد	الالزمة	إلجراء	فحص	الطول	والوزن	والنظر	 

في	حالة	خضوع	الطفل	الى	عالج	يتوجب	فيه	أخذ	جرعات	خالل	تواجده		 
في	رياض	األطفال	وهذا	ينطبق	عند	التعامل	مع	حساسية	األطفال	والحاالت	

الصحية	الخاصة،	يجب	الحصول	على	موافقة	خطية	من	ولي	األمر.

تقدم	إدارة	رياض	األطفال	خدمات	صحية	
أساسية	لطفل	رياض	األطفال

يوجد	لوحات	واضحة	للطفل	عن	الممارسات	الصحيحة	للنظافة	الشخصية	في		 
رياض	األطفال	

توافر	آلية	إلبالغ	ولي	أمر	الطفل	في	حالة	وجود	مشكلة	تتعلق	بالنظافة		 
الشخصية	للطفل

تحرص	إدارة	رياض	األطفال	على	تطبيق	
الممارسات	الصحيحة	للنظافة	الشخصية

تحرص	رياض	األطفال	على	إحاطة	أولياء	األمور	علما	بالممارسات	الغذائية		 
الصحيحة	بمختلف	الوسائل

تؤكد	إدارة	رياض	األطفال	على	ضرورة	
اتباع	ممارسات	التغذية	الصحيحة

التغذية والسالمة الصحية 
توافر	لوحات	إرشادية	واضحة	تتعلق	بالنظافة	وحفظ	األغذية	في	مطبخ		 الغذائية

رياض	األطفال
أرضية	المطبخ	مانعة	لإلنزالق	 

تؤكد	إدارة	رياض	األطفال	على	ضرورة	
اتباع	ممارسات	النظافة	والسالمة	حول	

األغذية

إلتحاق	المديرة	ومساعدتها	ومعلمات	رياض	األطفال	بدورة	دفاع	مدني		 
ودورة	إسعاف	أولي

إلمام	المديرة	ومساعدتها	ومعلمات	رياض	األطفال	بإجراءات	اإلخالء	في		 
حاالت	الطوارئ	والكوارث

توافر	لوازم	اإلسعافات	األولية	وطفاية	حريق	داخل	صف	الروضة	 

الكادر	اإلداري	والتعليمي	في	رياض	
األطفال	على	دراية	بكيفية	التعامل	خالل	

حاالت	الطوارئ	والكوارث

الحماية الجسدية والنفسية 
اإلجتماعية
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معايير ومؤشرات الجودة في رياض األطفال الحكومية

مؤشر األداء/الممارسة  المعيار 
المجال:  الصحة 
والتغذية والحماية 

توافر	آلية	مكتوبة	ومعلنة	بخصوص	إصطحاب	األطفال	من/	إلى		 
رياض	األطفال

تشرف	إدارة	روضة	المدرسة	على	مداخل	روضة	المدرسة		 
بحيث	ال	تسمح	بخروج	األطفال	لوحدهم

	توافر	نموذج	متابعة	سلوك	طفل	رياض	 

تحرص	إدارة	رياض	األطفال	على	
اإللتزام	بالممارسات	التي	تضمن	حماية	
األطفال	الجسدية	والنفسية-	اإلجتماعية الحماية الجسدية والنفسية 

اإلجتماعية

توافر	إرشادات	األمن	والسالمة	العامة	برياض	األطفال		 
توافر	سجل	تفقد	وصيانة	دورية	لمرافق	الخدمات	والسالمة		 

والمرافق	الصحية	ومصادر	المياه

تحرص	إدارة	رياض	األطفال	على	وجود	
سالمة	عامة	حثيثة	وصارمة

مؤشر األداء/الممارسة  المعيار  المجال: البيئة المادية

تتخذ	المديرة	التدابير	الالزمة	للتعامل	مع	مظاهر	عدم	األمن	حول		 
رياض	األطفال

تتخذ	المديرة	التدابير	الالزمة	للتعامل	مع	مظاهر	التلوث		 
والحاويات	والصرف	الصحي	حول	رياض	األطفال

توجد	الروضة	في	الطابق	األرضي		 

تقع	رياض	األطفال	في	مكان	آمن	وبعيد	
عن	مصادر	التلوث	والحاويات	والصرف	

الصحي

موقع مبنى رياض األطفال
مدخل	رياض	األطفال	منفصل	عن	مدخل	المدرسة	 
يوجد	مخرج	طوارئ	في	المبنى	ومحدد	للجميع	 
متابعة	المديرة	لخلو	مخرج	الطوارئ	من	أية	معيقات	الستخدامه	 
	يوجد	لوحات	إرشادية	تعريفية	بمبنى	رياض	األطفال	 

مدخل	ومخرج	رياض	األطفال	مهيأ	
ضمن	شروط	األمن	والسالمة
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معايير ومؤشرات الجودة في رياض األطفال الحكومية

مؤشر األداء/الممارسة  المعيار  المجال: البيئة المادية

الساحة	المستخدمة	من	قبل	رياض	األطفال	مفصولة	عن		 
الساحات	المستخدمة	من	قبل	المراحل	العمرية	األخرى

يتم	إتخاذ	اإلجراءات	الالزمة	في	حالة	وجود	بئر	مياه		 
يتم	إتخاذ	اإلجراءات	الالزمة	في	حالة	وجود	حفرة	إمتصاصية	 
توافر	ساحة	ألعاب	)منطقة	حوض	الرمل(	 
أرضية	ساحة	اللعب	)منطقة	حوض	الرمل(	مفروشة	برمل	البحر		 

الخالي	من	الحصى	أو	أي	مادة	أخرى	تشكل	خطر	على	السالمة
يوجد	إجراءات	واضحة	ومعلومة	للمديرة	ومعلمة	رياض		 

األطفال	تتعلق	بحماية	األطفال	خالل	ممارسة	النشاطات	والتنقل	
والتجول	في	الساحات	الخارجية

الساحة	الخارجية	آمنة الساحة الخارجية

تتوافر	في	الساحة	الخارجية	ألعاب	 

األلعاب	مثبتة	 
الساحة	الخارجية	مهيأة	لممارسة	

النشاطات	النمائية

مصادر المياه
مصادر	المياه	من	خزانات	وآبار	صحية	 

توافر	خزانات	للمياه	صحية	ومحكمة	اإلغالق	وبعيدة	عن	متناول		 
األطفال

تتوافر	مشارب	صحية	لألطفال	بعيدة	عن	دورات	المياه	 

مشارب	المياه	التي	تعمل	بكفاءة	متناسبة	مع	عدد	األطفال		 

تتوافر	المياه	الصحية	والمعقمة	
لإلستخدامات	المختلفة	في	رياض	األطفال
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معايير ومؤشرات الجودة في رياض األطفال الحكومية

مؤشر األداء/ الممارسة المعيار  المجال: البيئة المادية

توافر	التهوية	المناسبة	في	الغرف	الصفية	لرياض	األطفال	 
توافر	وسائل	تدفئة	آمنة	في	الغرف	الصفية	لرياض	األطفال	 
الغرفة	الصفية	مهيئة	لمواجهة	ارتفاع	درجات	الحرارة	)مراوح/		 

مكيفات	أو	متواجدة	في	مناطق	معتدلة	صيفا(

الغرف	الصفية	مضاءة	وذات	تهوية	
وتدفئة	مناسبة التهوية واإلنارة والتدفئة

المرافق	الصحية	)دورات	المياه(	متوافرة		وصالحة	ونظيفة	 
المرافق	الصحية	ضمن	بناء	رياض	األطفال	 
المغاسل	صالحة	لإلستعمال	وباالرتفاع	المطلوب	والمياه	متوفرة	 
مقاعد	المرحاض	صالحة	لإلستعمال	وباإلرتفاع	المطلوب	 
توافر	مستلزمات	النظافة	الشخصية	لكل	طفل	 
أرضيات	المرافق	الصحية	مانعة	لإلنزالق	 

سهولة	الوصول	للمرافق	الصحية	النظيفة	
واآلمنة	المتوفرة	لألطفال	والمناسبة	

لتطورهم	النمائي
المرافق الصحية

توافر	مكان	لخزن	مواد	التنظيف	بعيد	عن	متناول	األطفال	 
غرفة	البويلر	و/أو	المحروقات	معزولة	ومحمية	وإجراءات		 

السالمة	العامة	مطبقة		
مرافق	الخدمات	في	رياض	األطفال	آمنة مرافق الخدمات

أباريز	الكهرباء	ال	تشكل	مصدر	خطر	لألطفال 	 
الشبابيك	من	النوع	السحب	وتعمل	بكفاءة	 
شبابيك	الغرف	الصفية	مغطاة	بستائر	نظيفة	 
أرضيات	غرف	رياض	األطفال	مغطاة	بالموكيت	أو	السجاد	أو	المطاط	المضغوط	 
الوسائل	التعليمية	المعروضة	المستخدمة	آمنة	 
الوسائل	والمصادر	والمواد	التعليمية	في	مكان	بعيد	عن	الرطوبة	وعبث	األطفال	 
غرف	رياض	األطفال	والممرات	نظيفة	 

الغرف	الصفية	والممرات	آمنة	ونظيفة	 الغرف الصفية
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مؤشر األداء/ الممارسة المعيار  المجال: البيئة المادية

توافر	خزائن	ذات	عيون	لجميع	األطفال	باإلرتفاع	المناسب	 
توافر	األثاث	الذي	يكون	كل	األركان	التعليمية	 
	توافر	المواد	التعليمية	األساسية	لتفعيل	كل	ركن	من	األركان	التعليمية	 

الغرف	الصفية	مؤهلة	لخدمة	العملية	
التعليمية الغرف الصفية

مؤشر األداء /الممارسة المعيار  المجال: المعلمة
تتفقد	المعلمة	حضور	وغياب	األطفال	يوميا	وتبلغ	اإلدارة	عن		 

حاالت	الغياب
توافر	القوانين	الصفية	بما	يتالءم	مع	األركان	التعليمية	 
	توافر	لدى	المعلمة	المنهاج	الوطني	التفاعلي	وكتب	األنشطة		 

واألدلة	الخاصة	بالمعلمة

تقوم	معلمة	رياض	األطفال	بالمهمات	
اإلدارية	التي	تضمن	فعالية	اإلدارة	

الصفية	 المعلمة والعملية التعليمية 
واإلدارة الصفية

توافر	الوسائل	التعليمية	الثابتة	)الطقس،	أيام	األسبوع	واأليدي	المساعدة(	 
عرض	الوسائل	التعليمية	والوسائل	التعليمية	الثابتة	على	إرتفاع		 

مناسب	على	مستوى	نظر	الطفل

تقوم	معلمة	رياض	األطفال	بالمهمات	
التعليمية	التي	تساهم	في	التطور	النمائي	

لألطفال
	تحتفظ	المعلمة	بنسخة	من	المراسالت	الرسمية	المتعلقة		 

بالروضة
تلتزم	المعلمة	بالتعليمات	واإلجراءات	

المتبعة	في	المدرسة المعلمة وإدارة المدرسة

توافر	سجل	يبين	مجاالت	التعاون	بين	معلمة	رياض	األطفال		 
وزميالتها	)ال	يشترط	أن	يكون	التعاون	بين	معلمات	رياض	

األطفال	قد	يكون	مع	المعلمات	األخريات	في	المدرسة(	

تتعاون	معلمة	رياض	األطفال	مع	
زميالتها المعلمة وزميالتها

مؤشر األداء /الممارسة  المعيار  المجال: التقييم
توافر	بطاقة	تطور	طفل	رياض	األطفال	تعكس	كل	جانب	من		 

جوانب	النمائية
استخدام	أدوات	تقييم	متنوعة	 
حفظ	ملفات	التقييم	الخاصة	بكل	طفل	والتي	تشتمل	على	أعماله	 

تقييم	التطور	النمائي	لطفل	رياض	األطفال	
يتم	بأسلوب	ممنهج	غير	عشوائي	 أدوات التقييم
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مؤشر األداء/ الممارسة  المعيار
المجال: عالقة الروضة 

مع أولياء األمور 
والمجتمع المحلي

تعقد	رياض	األطفال	لقاءات	منتظمة	مع	أولياء	األمور	وفق	خطة	محددة	 
توافر	محاضر	اجتماعات	المعلمة	مع	أولياء	األمور	 
توافر	آليات	للتواصل	مع	أولياء	األمور	في	األمور	التي	تخص	أبناءهم	 
توافر	صندوق	لإلقتراحات	والشكاوي	 
توجيه	كتب	شكر	ألولياء	األمور	المشاركين	في	برنامج	مشاركة	األهل	 

قنوات	اإلتصال	مفتوحة	بين	رياض	
األطفال	وأولياء	األمور	

العالقة مع أولياء األمور

توافر	ملف	خاص	ببرنامج	مشاركة	األهل	في	رياض	األطفال		 
يوثق	جميع	أنشطة	مشاركة	األهل

يلعب	أولياء	األمور	دور	فعال	في	التطور	
النمائي	ألطفالهم

يتوفر	لدى	رياض	األطفال	قائمة	بيانات	عن	مؤسسات	المجتمع	المحلي		 
يمكن	لرياض	األطفال	التعاون	معها	إلثراء	العملية	التعليمية	 
تستخدم	رياض	األطفال	الموارد	والخبرات	المتاحة	في	المجتمع		 

المحلي	إلثراء	العملية	التعليمية

رياض	األطفال	على	دراية	بالموارد	
والخبرات	المتاحة	في	المجتمع	المحلي	

وتسخرها	لخدمة	العملية	التعليمية العالقة مع المجتمع 
المحلي

توثق	إدارة	الروضة	المراسالت	الرسمية	مع	المجتمع	المحلي		 
مثل	اإلعالنات،	الدعوات	لحضور	األنشطة	وكتب	الشكر

المجتمع	المحلي	على	دراية	بفعاليات	
رياض	األطفال

مؤشر األداء /الممارسة  المعيار 
المجال: األطفال ذوي 

التحديات واإلعاقة
لرياض	األطفال	إجراءات	واضحة	ومكتوبة	بخصوص	استيعاب		 

األطفال	ذوي	اإلعاقة
مدخل	رياض	األطفال	يتيح	لألطفال	ذوي	اإلعاقة	سهولة	الدخول		 

والخروج

يمكن	لألطفال	ذوي	التحديات	
واإلحتياجات	الخاصة	اإللتحاق	بأقرانهم	

في	رياض	األطفال	الرسمية	

انخراط األطفال ذوي 
التحديات في رياض 

األطفال
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ثانيًا: الجانب الفني

مؤشر األداء / الممارسة  المعيار  المجال 

تستخدم	المعلمة	أدوات	ومصادر	متنوعة	للتعرف	على	اإلحتياجات	التربوية		 
لألطفال	وإهتماماتهم

تعد	المعلمة	أنشطة	إثرائية	أو	عالجية	لألطفال	ذوي	اإلحتياجات	الخاصة	 

التخطيط	مبني	على	تحديد	احتياجات	
األطفال	واهتماماتهم

التخطيط
تحلل	المعلمة	المحتوى	التعليمي	 
تعد	المعلمة	الخطط	الفصلية	المالئمة	لتنفيذ	المنهاج	 
تعد	المعلمة	الخطط	اليومية	المالئمة	 
تحدد	المعلمة	الزمن	المناسب	لتنفيذ	الوحدات/	واألنشطة	 
تراعي	المعلمة	التكامل	في	إعداد	األنشطة	 

تعكس	خطوات	التخطيط	إلمام	المعلمة	
بالتخطيط

توزع	المعلمة	األركان	بما	يساعدها	على	تنفيذ	المنهاج	 
ترتب	المعلمة	األلعاب	والمواد	التعلمية	التعليمية	في	األركان	المناسبة		 
تراعي	المعلمة	السالمة	العامة	في	استخدام	األثاث	واألدوات	واأللعاب	 
تجهز	المعلمة	المواد	والوسائل	وتستخدمها	بالشكل	المناسب	 
تستخدم	المعلمة	أساليب	التوجيه	المباشر	وغير	المباشر	بشكل	مناسب	 
تحرص	المعلمة	أن	تكون	القدوة	الحسنة	لألطفال	 
تدير	المعلمة	الوقت	وتستثمره	في	تنفيذ	المهمات	 
تهيىء	المعلمة	بيئة	صفية	مثيرة	للتفكير	 

اإللمام	بعناصر	العملية	اإلدارية	الصفية	
الفاعلة التنفيذ
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مؤشر األداء / الممارسة  المعيار  المجال 

تحرص	المعلمة	أن	تكون	الحلقة	الصباحية	خبرة	تعلمية	تعليمية	 
تقدم	المعلمة	التغذية	الراجعة	 
تشجع	المعلمة	الطفل	على	التجريب	واإلكتشاف	 
تحرص	المعلمة	على	اإلنتقال	السلس	من	نشاط	إلى	آخر	 
تنفذ	المعلمة	أنشطة	التكامل	بين	وحدات	المنهاج	 
ترتبط	المعلمة	األنشطة	التعلمية	والتعليمية	بخبرات	األطفال	الحياتية	 
تتابع	المعلمة	األطفال	وتشاركهم	أثناء	ممارسة	األنشطة	 
توظف	المعلمة	الوسائل	التعلمية	والتعليمية	بفعالية	 
توظف	المعلمة	تكنولوجيا	التعليم	واإلتصال	في	تعلم	األطفال	 
تراعي	المعلمة	الفروق	الفردية	بين	األطفال	 
تراعي	المعلمة	اإلنتقال	السلس	إلى	الصف	األول	األساسي	 
تفعل	المعلمة	برنامج	مشاركة	االهل	 

اإللمام	بعناصر	العملية	التعليمية	والتعلمية	
الفاعلة	واستراتيجيات	التدريس

التنفيذ

توظف	المعلمة	مهارات	اإلتصال	والتواصل	 
تنعكس	السمات	الشخصية	اإليجابية	في	تعامل	المعلمة	 
تشجع	المعلمة	األطفال	على	التعاطف	فيما	بينهم	وتقدير	اإلختالفات	بينهم	 
تشارك	المعلمة	األطفال 	بتناول	وجبة	اإلفطار	 
تحترم	المعلمة	األطفال	 

تظهر	ممارسات	معلمة	رياض	األطفال	
امتالكها	لمهارات	حياتية	ضرورية	

للتعامل	مع	األطفال
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مؤشر األداء / الممارسة  المعيار  المجال 

تحرص	المعلمة	أن	تكون	الحلقة	الصباحية	خبرة	تعلمية	تعليمية	 
تقدم	المعلمة	التغذية	الراجعة	 
تشجع	المعلمة	الطفل	على	التجريب	واإلكتشاف	 
تحرص	المعلمة	على	اإلنتقال	السلس	من	نشاط	إلى	آخر	 
تنفذ	المعلمة	أنشطة	التكامل	بين	وحدات	المنهاج	 
ترتبط	المعلمة	األنشطة	التعلمية	والتعليمية	بخبرات	األطفال	الحياتية	 
تتابع	المعلمة	األطفال	وتشاركهم	أثناء	ممارسة	األنشطة	 
توظف	المعلمة	الوسائل	التعلمية	والتعليمية	بفعالية	 
توظف	المعلمة	تكنولوجيا	التعليم	واإلتصال	في	تعلم	األطفال	 
تراعي	المعلمة	الفروق	الفردية	بين	األطفال	 
تراعي	المعلمة	اإلنتقال	السلس	إلى	الصف	األول	األساسي	 
تفعل	المعلمة	برنامج	مشاركة	االهل	 

اإللمام	بعناصر	العملية	التعليمية	والتعلمية	
الفاعلة	واستراتيجيات	التدريس

التنفيذ

توظف	المعلمة	مهارات	اإلتصال	والتواصل	 
تنعكس	السمات	الشخصية	اإليجابية	في	تعامل	المعلمة	 
تشجع	المعلمة	األطفال	على	التعاطف	فيما	بينهم	وتقدير	اإلختالفات	بينهم	 
تشارك	المعلمة	األطفال 	بتناول	وجبة	اإلفطار	 
تحترم	المعلمة	األطفال	 

تظهر	ممارسات	معلمة	رياض	األطفال	
امتالكها	لمهارات	حياتية	ضرورية	

للتعامل	مع	األطفال

مؤشر األداء / الممارسة  المعيار  المجال 

تستخدم	المعلمة	استراتيجيات	التقييم	و	أدواته	المتنوعة	والمناسبة	 

تستخدم	المعلمة	مصادر	متنوعة	لتقييم	أداء	األطفال	 

تشجع	المعلمة	األطفال	على	تقييم	أنفسهم	 

تحلل	المعلمة	وتفسر	نتائج	تقييم	أداء	األطفال	 

تستخدم	المعلمة	نتائج		تفسير	بيانات	التحليل	إلعداد	اجراءات	بعدية	مناسبة	 

تمتلك	المعلمة	المعرفة	
بالتقويم	الشامل	والمستمر	

ألداء	األطفال	وتطبقها
التقييم والتقويم

تتعاون	المعلمة	مع	زميالتها	في	المدرسة	 

تحرص	المعلمة	على	التنمية	المهنية	والذي	ينعكس	على	أدائها	 

الحرص	على	التنمية	
المهنية	المستدامة،	
وااللتزام	بأخالقيات	

المهنة

المهنية
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