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  مقدمة:

األساســـية والفرعيـــة لفئـــة التميـــز اإلداري فـــي إصـــداره   وضـــيح المعـــاييرتو شـــرح التفســـيري إلـــىيهـــدف هـــذا الـــدليل 
عمل على رفع مستوى الجودة،  والقـدرة علـى   يالمؤسسي، واإلداري مبادئ التميز هذا الدليل تبني هـ)، حيث ي1436األول(

إدارات العموم بوزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم بالمنـاطق  فعيل التحسين المستمر ألداء المنافسة، مع ت
ــات،  ــريم والمحافظـ ــز    تاإلداراوتكـ ــتويات التميـ ــق أعلـــى مسـ ــز التـــي تحقـ ــل المؤسســـي اإلداري ذات األداء المتميـ (أفضـ

 المؤسسـي فـي رفـع مسـتوى جـودة الخـدمات      داري اإل، وعلى هذا األساس سيساهم تطبيـق معـايير التميـز    الممارسات)
حيـث يتضـمن    ؛تلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها ومساعدتها على المنافسة العالميـة و، والتعليمية اإلدارية

الفرعية، وكل معيار فرعي يتضمن  يتضمن مجموعة من المعاييرعيار الرئيسة، وكل معايير هذا الدليل مجموعة من الم
حسـب أهميـة المعيـار    بيختلـف   محـدد  ، ويعطـى لكـل معيـار مـن المعـايير السـابقة وزن      العناصـر الفرعيـة   مجموعة من
 1000 هـا لمعـايير كل اإلجماليـة ل  الـدرجات عـدد   يبلـغ حيـث   ،لكـل معيـار  درجـات   شـكل ويكون الوزن علـى   ،والتركيز عليه

    .درجة
    ويشتمل كل معيار رئيس على عدة معايير فرعية.

 :بوصفه استخدامهاالعتماد عليه و ويمكن التميز تقييم مجال في مرجعية معايير التي يحتويهالليل واالد هذا يمثلو
 .الذاتي للتقييم أداة ·
 .األخرى المؤسسات مع Benchmarkاً  للمقارنة المرجعية نوعي اًمعيار ·
         .تحسين إلى تحتاج التيالجوانب اإلدارية أو التعليمية أو غيرها   على للتعرف دليالً ·
 بين مؤسسات التميز ومنهجيات التفكير. مشتركة فرداتصطلحات وملم قاعدة ·
 دارات المعنية بالتطبيق.لإلاألداء  إدارة لنظام هيكالً ·
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ويتطلــب هــذا الــدليل لمعــايير التميــز اإلداري المؤسســي التــزام كافــة إدارات العمــوم بــالوزارة وإدارات التربيــة والتعلــيم   
المسـتمر لكـل األعمـال التـي     لمراجعة والتحـديث والتطـوير   فظات لتحقيق هذه المعايير، والعمل على ابالمناطق والمحا

العالميـة، وتتماشـى مـع    المحليـة واإلقليميـة و  التطـورات والتغيـرات    هـذه اإلدارات  واكـب تلكـي  ، داراتاإلكافة تقوم بها 
  الرئيسة والتوزيع النسبي للدرجات الخاصة بها:ر ييامعوضيح للي تأتوفيما ي .للمستفيدين من خدماتهااالحتياجات 

 لدرجات المعايير النسبي  الوزن الرئيسة ريياالمع  م

 120 اإلدارية القيادة  1

 120 واالستراتيجيات السياسات 2

 120 وتنميتها البشرية الموارد  3

  60  الشراكة والموارد  4

 100 العمليات إدارة  5

 100 اإلدارة اإللكترونية  6

 100 مستفيدينعلى ال لتركيزا  7

 80 التأثير على المجتمع  8

 200  داء الرئيسةاأل نتائج  9

  1000  المجموع  
  

أن معايير   والتثبت منيجري طبقا لمعايير وآليات معتمدة بهدف التحقق  اًوموثق اًمخطط اًعملية التقييم نشاطوتعدّ 
لعمـل اإلدارة   ولها تأثير فعال في الرقـي بمسـتوى األداء العـام     -هاأو جاري تطبيق- قد طبقت  اإلداري المؤسسيالتميز 

  ي:أتحديد ما ي، من خالل القدرة على تفي رحلتها إلى التميزالمحددة 
   اإلداري المؤسسي.معايير  التميز  نتائج  ·
   والوضع المستهدف تحقيقه.الفجوات بين الوضع الحالي  ·
  .فرص ومجاالت التحسينال ·
  .عفنقاط القوة والض ·
 .العالقات السببية بين ما يتم عمله والنتائج المتحققة من ذلك ·



  

  

5 
 

  
إجـراءات سـلوكية أو   ( إلى سلوكيات  قابلة للقياسوعناصرها  المعايير الفرعيةالدليل يهتم بتحويل هذا ويالحظ أن       

تقيـيم  بالمنـاطق والمحافظـات ب   تقوم كل إدارات العموم بالوزارة وإدارات التربية والتعليم ، حيث )أدائية قابلة للقياس
اإلداري المؤسسـي وكتابـة تقريـر للدراسـة الذاتيـة الخاصـة بهـا ورفعـه للجنـة المحـددة فـي             وفـق معـايير التميـز   عملها 

لتعرف على نقاط القوة والفـرص للتحسـين بـالتركيز    لأداة ضرورية يعد  المرحلة األولى، كون هذا التقرير للدراسة الذاتية
ه المنشــودة رغــب فــي تحقيــق أهدافــ ي لمــنن مســتمر يتــأمين تحســو ن األفــراد والعمليــات والنتــائج،علــى العالقــات بــي

الـراهن، ودعمهـا بعمليـات التحسـين     اإلدارة  م المؤسسي؛ للوقوف على وضعيييرتكز على نتائج التقوالمحددة، كما أنه 
  :  المستمر، وتحقيق جودتها، وذلك من خالل

  
ــق    · ــدى تحقي ــاطق والمحافظــات      إصــدار أحكــام بشــأن م ــيم بالمن ــة والتعل ــالوزارة وإدارات التربي إدارات العمــوم ب

  ألهدافها، ورسالتها في ضوء رؤيتها.
دارات العمـوم بـالوزارة وإدارات التربيـة والتعلـيم لتحديـد جوانـب التطـوير،        إلتعرف مدى توافر ظروف األداء الجيـد   ·

  التي ينبغي أن توجه إليها جهود اإلصالح.
رات والكفــاءات القياديــة الالزمــة؛ لحشــد وتعبئــة وتوجيــه وتنميــة اإلمكانــات والمــوارد داخــل إدارات    تحديــد القــد ·

  العموم وإدارات التربية والتعليم.
  الكشف عن مستوى كفاءة الكوادر بهدف العمل على تعزيز قدراتها من خالل التنمية المهنية المستمرة. ·
  مهام المنوطة بها.تعرف مدى تقدم الكوادر المستهدفة في أداء ال ·
تعرف مدى نجاح إدارات العموم بالوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات في اسـتخدام الطاقـات    ·

  واإلمكانات المادية، والبشرية المتوافرة. 
النصـح لهـا،   مساعدة إدارات العموم بالوزارة وإدارات التربية والتعليم على االرتقاء بمسـتوى أدائهـا الكلـي، وإبـداء      ·

 من خالل بعض المقترحات والتوصيات.
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  توضيح بعض المصطلحات الواردة في الدليل  

  

 المعنى حالمصطل  م

 القيادة اإلدارية  1
إدارات التربية والتعليم بالمناطق  يروومد ،ومديرات العموم بوزارة التربية والتعليم يرومد

 .والمحافظات

وهي بمثابة النهج الذي  ،رها جهةٌ ما لوضع أهداف مُحدَّدة وتحقيقهاالمنهجية التي تختا االستراتيجيات 2
  .نجاز مهامهاإلستعتمده 

 السياسات  3
د يتمّ اعتماده من بين مجموعة من الخيارات لتوجيه واتخاذ القرارات  أسلوب عمل مُحدَّ

 الحالية والمستقبلية.

4  
ون المستفيد
 الداخليون

داخل  سام الذين يتعاملون مع بعضهم إلنجاز األعمالالعاملون في جميع اإلدارات واألق
 اإلدارة أو المؤسسة.

5  
المستفيدون 
  الخارجيون

ويتلقون المخرجات النهائية مؤسسة الذين يتعاملون مع المنتج أو الخدمة التي تنتجها ال
  .منها

أثر بالمخرجات االستراتيجية الذين بإمكانهم التأثير والتوالمؤسسات فـراد والجماعـات األ  أصحاب المصلحة  6
  لإلدارة. المتحققة

عملية مقارنة بين إدارة محددة وإدارات أخرى لها أداء متميز بهدف الوصول إلى أفكار   المقارنة المرجعية  7
  وممارسات جديدة تساهم في التطوير والتحسين لعمل وأداء اإلدارة المعنية.

 لدراسة الذاتيةاتقرير   8
العالقات بين األفراد  وتوضيحرف على نقاط القوة والفرص للتحسين أداة ضرورية للتع

يرتكز على نتائج التقييم المؤسسي؛ وهو والعمليات والنتائج، وتأمين تحسين مستمر، 
 .للوقوف على وضع اإلدارة الراهن، ودعمها بعمليات التحسين المستمر، وتحقيق جودتها
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  اإلطار الفكري إلدارة التميز

 المنظـومي   التفكيـر  منطـق  ويلتـزم  والتـرابط  التكامـل علـى   يعتمـد  واضـح  فكـري  إطـار  إلى" إدارة التميز"  ممفهو يستند
Systemic Thinking تكون ثم ومن آلياتها وتتشابك عناصرها تتفاعل متكاملة منظومة أنها على اإلدارة ينظر إلى الذي 

 اإلدارة عناصــر وتنســيق توفيــق علــى القــدرة هــيميــز  إدارة الت  فــإن ثــم ومــن. المجتمعــة لقــدراتها محصــلة مخرجاتهــا
 يحقـق  الـذي  المخرجـات  مسـتوى  إلـى  بـذلك  والوصـول  الفاعليـة،  معـدالت  أعلـى  لتحقيـق  وتـرابط  تكامـل  في وتشغيلها

  .باإلدارة المرتبطين المستفيدين وتوقعات ومنافع رغبات
اإلدارة المعاصر، والمنطق األساس الذي يقـوم عليـه،   يمثل صيحة واسعة االنتشار في عالم  "إدارة التميز وهذا المفهوم "

  حيث يتمثل في أفكار محورية مهمة تتأكد من خالل ما يأتي:
ال بــديل للمنظمــات المعاصــرة عــن بــذل الجهــد واســتثمار كــل المــوارد المتاحــة لهــا مــن أجــل التفــوق فــي صــراع    ·

 التنافسية الشديد ولمواجهة المتغيرات باستمرار.
ميز المنشود حين تتوفر للمنظمة رؤيـة واضـحة لمـا تريـد تحقيقـه، واسـتراتيجيات وسياسـات        يتحقق مستوى الت ·

 مدروسة تحاول أن تصل إلى أفضل الطرق لتحقيق الرؤية واألهداف والغايات التي تنشدها اإلدارة.
التكامـل   وال تنفصـل عـن بعضـها، وفـق النظـرة المنظوميـة القائمـة علـى          "إدارة التميز تتكامل مجموعة عناصر " ·

 . "إدارة التميز والتفاعل التي هي أساس "
 ،(المسـتفيدين) هـو تـوفير أفضـل مسـتوى مـن الخدمـة والرعايـة لعمـالء اإلدارة          "إدارة التميـز  الغرض من تحقيـق "  ·

 وتنمية عالقاتهم وارتباطهم بها.
والعالقــات الفعالــة مــع عناصــر  علــى القيــادة ذات الرؤيــة، والمــوارد البشــرية ذات المعرفــة،  "إدارة التميــز " تعتمــد  ·

 المناخ المحيط.
بالمرونــة والسـرعة فــي اسـتجابة اإلدارة للتغييــرات والتحـديات، والقــدرة علـى إدراك الفــرص       "إدارة التميـز  " تلتـزم   ·

 الستثمارها بتفعيل ما تملكه اإلدارة. 
مـن   تواصـل مـع المسـتفيدين   المـن أجـل جـودة    فـي أعمـال اإلدارة    التقنـي كأسـاس  المـدخل  تتبنى" إدارة التميـز "   ·

 إدارية إلكترونية.لتصبح منظمة  خدماتها؛
 . نتائج غير مسبوقة تتفوق بها على منافسيهاالمنجزة التي تحقق تتبنى" إدارة التميز " مدخل اإلدارة المعاصرة  ·

  
  



  

  

8 
 

  :اآلتية العناصر" إدارة التميز" لمفهوم الفكري اإلطار ويتضمن

إدارة  فيها تتحقق منظمة بناء في األولى الخطوة فإن ثم ومن وأهداف، اياتغ تحقيق أجل من المنظمات تقوم ·
ــدقيق التحديــد كــونت أن ينبغــيالتميــز   ــاتلل والواضــح ال  للتخطــيط اًأساســ واعتمادهــا ،المرجــوة واألهــداف غاي
 وتقـويم  زاإلنجـا  مسـتويات  على للتعرف األهم ساالمقي اعتبارها وكذا اإلدارة، نشاط مجاالت كافة في والتوجيه
  .النتائج

 المحـيط،  المنـاخ  مـع  ترابطهـا  وتحقيـق  اإلدارة وغايـات  أهـداف  صـياغة  فـي  مؤثراً محورياً دوراً اإلدارية القيادة ؤديت ·
 المتطـورة  المعرفيـة  القـدرات  ذات االسـتراتيجية  اإلدارية القيادة تصبح وبذلك. الذاتية وقدراتها عناصرها وتفعيل

 لتميز .إدارة ا وآليات مقومات أهم من
 وتهيئـة  ومهـددات،  فـرص  مـن  به عما والكشف المحيط المناخ وتفهم دراسة فيإدارة التميز    ولياتؤمس تتبلور ·

 اإلداري األداء هـذا  يتحقـق  وال. المهـددات  مـع  والتعامـل  الفـرص  تلـك  السـتثمار  لـإلدارة  الذاتية والمقومات العناصر
 تتطلـب  وإنمـا  للقـادة،  الذاتيـة  الخبـرة  إلـى  واالستناد فويةالع تعتمد منهجيات باتباع أو الصدفة بمحض المتفوق
 العناصــر تلــك تــربط  التــي ،Strategic Management" االســتراتيجية اإلدارة" إداريــة متفوقــة هــي  منهجيــة اعتمــاد

أجـل  ذات التأثير في أداء اإلدارة، وتقدم اإلطار الفعال للتنسيق بين مختلـف عناصـر األداء مـن     والداخلية الخارجية
    .إدارة التميز استثمار الفرص وتجنب المهددات، ومن ثم تحقيق 

 ،مــوارد مــن لهــا يتــوفر مــا اســتخدام تنظــيم خــالل مــن وغاياتهــا أهــدافها إنجــاز علــى القــدرة للمنظمــة يتحقــق ·
 وتوقيتهـا  تخطيطهـا  ويمكـن  ،بنهاياتهـا  بداياتها تتصل ومتشابكة مترابطة Processes عمليات في وتنسيقها

 األخـذ  ويحقـق . بهـا  يجـري  ما كل في الجودة بمواصفات التزامها على واالطمئنان صالحيتها من للتأكد هارقابتو
 ،التقليديـة  اإلدارة عـن  وإنجازاتهـا  اإلدارة نمـط  فـي  واضـحاً  تفوقاً Process Management" العمليــات إدارة"  بمنطق
 تتحقـق  إدارة التميـز  إن. والمتباعـدة  لمنفصـلة ا الوظيفيـة  والمجموعات التنظيمية التقسيمات تكرس كانت التي
 بالمخرجـات  المـدخالت  وربـط  المـوارد  اسـتثمار  حسـن  ثم ومن اإلدارة عمليات في والتشابك الترابط تكريس بفعل
  .للقياس وقابلة واضحة أسس وفق

 الـواعي  لتعامـل وا وخارجهـا،  اإلدارة داخـل  يجـري  ما كل تصف التي والحقائق المعلومات على "إدارة التميز" تعتمد ·
 وتوقـع  النشـاط،  مجـاالت  مختلـف  فـي  األداء تقدم على الدالة المؤشرات الستخراج والحقائق المعلومات تلك مع

ــ وتفعي بنـاء  ويعتبـر . والمهددات بالفرص والتنبؤ المشكالت  تنميـة  فـي  اًأساسـ   اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  لــــــــــ
  التميز . فرص
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 والمتغيــرات للظــروف وفهمهــا ورؤيتهــا للمنظمــة الذاتيــة الظــروف معطيــات ءضــو فــي قراراتهــا اإلدارة تتخــذ ·
 إلـى  بالقيـاس  اإلنتاجيـة  ومسـتويات  العمـل  كفـاءة  علـى  والحكـم  إنجازاتها تقويم دائماً اإلدارة وتحاول. الخارجية
 إنجازاتهـا  ةمقارنـ  علـى  تعتمـد  كمـا  المخططـة،  والنتـائج  واألهـداف  األداء وبـرامج  خطـط  فـي  المحـددة  يرـــــالمعاي

مسـتوى   إلـى  الوصول إلى وتسعى والمتميزة، المتفوقة المنظمات من غيرها مع بها والفعالية األداء ومستويات
 . Benchmarking ةالمرجعي مقارنةال ةـمنهجي اتباع خالل من Best  Practices  تفوقاً األكثر الممارسة

 .العقبـات  أو المشكالت بعض مواجهة عند فقط وليس مستمرة بصفة والتحسين للتطوير  "إدارة التميز "تسعى  ·
 دائمـا  تكـون  أن لـإلدارة  تيحي إذ  "إدارة التميز "مقومات من Continuous Improvement المستمـــــر التطويـــــــر دّويع
 يكفـل  بمـا  األداء ونظـم  والخـدمات  المنتجـات  تطوير في السبق لها يكون وأن المنافسين، من أفضل موقف في
  .المنافسون يجاريها ال(المستفيدين)  للعمالء ومميزات منافع وتوفير التفوق ظمةللمن

 تحقيـق  فـي  الفاعلـة  والقـوة  الحقيقيـة  األداة إن، و البشـرية  للمـوارد  متميـزة  إدارة األساس في هي"إدارة التميز "إن ·
 يـتم  الـذين  Knowledge Workers   المعرفــــــــة ذوي العاملين من البشرية الموارد يه المنظمات وأهداف غايات

 مهــاراتهم، زيــادة ىإلــ الهــادف والتــدريب المســتمرة التنميــة فــرص اإلدارة لهــم وتــوفر فائقــة، بعنايــة اختيــارهم
 العمــل مقــدرات علــى الســيطرة مــن دائمــا وتمكــنهم األداء تطــوير فــي والمعرفيــة الفكريــة قــدراتهم وتســتثمر
  .القرارات واتخاذ اتوليؤالمس تحمل في والمشاركة الحركة وحرية

. اإلدارة بهــم تــرتبط الــذين األطــراف مختلــف مــع Relationships العالقــات وتنميــة بنــاء علــى  "إدارة التميــز "تعمــل ·
 للوصـول  اإلدارة فـرص  تعظـيم  سـبيل  فـي  العالقات تلك وتوظيف استثمار على القدرةلتميز  ا سمات من ويكون
  . وأهدافها غاياتها إلى

 إدارتـه  يمكـن  ال قياسـه  يمكـن  ال مـا "  مبـدأ  وفـق  تعمـل  التـي  "إدارة التميـز  " تفوق أساس Measurement القيـــــاس ·
ــه والســيطرة ــال ويتطلــب". علي ــدأ إعم ــر ضــرورة القيــاس مب ــن Quantitative الكمــي التعبي  واآلليــات العناصــر ع
 .األداء في الداخلة والعالقات

  
إدارة  "  مقومـات  وتنميـة  بنـاء  فـي  األسـاس  هـي  متشـابكة  مـة منظو لتمثـل  تتكامـل  الفكريـة  واألسـس  السمات هذه إن

 كمـا  ، Self-assessment ذاتهـا  اإلدارة إدارة جانـب  مـن  والتقـويم  للقيـاس  تخضـع  التـي  المعاصـرة،  المنظمات في  "التميز
 لالحصـو  فـي  الراغبـة  اإلدارة تتقـدم  حين الفعلي وتطبيقها تكاملها ومدى األسس تلك بقياس المنظمات بعض تقوم
  .التميز على
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  سمات منهجية إدارة التميز

  :اآلتيةبالسمات الرئيسة  "إدارة التميز "تتصف منهجية 
هو نقطة البدايــــة في تفكير اإلدارة حيث تنطلق في تحديد النتائج (المستفيد) العميل أن  ·

المستهدفة من تحليل رغبات واهتمامات العمالء(المستفيدين) ، وهو نقطة النهايـة أيضـا  
 حيث يكون مدى رضاه عن اإلدارة وخدماتها هو الفيصل في الحكم على تميز اإلدارة.

) وتطلعاتهم المحرك األساس لجهود وتوجهات اإلدارة في ينرغبات العمالء (المستفيد أن ·
  تخطيط عمليات اإلدارة.

 أن تقويم العمالء (المستفيدين) لمستوى جودة وتميز منتجات وخدمات اإلدارة هو المعيار ·
  األهم للحكم على كفاءة اإلدارة.

 إلدارةأن المحافظة على العالقات مع العمالء (المستفيدين) وتنميتهـا هـدف اسـتراتيجي لـ     ·
  تعمل كل ما في وسعها لتحقيقه.

 اًعائــد األقــل األنشــطة مــن والــتخلص ،األعلــى المضــافة القيمــة ذات األنشــطة علــى التركيــز ·
 أعلــى بكفــاءة اإلدارة لحســاب بهــا تقــوم متخصصــة خارجيــة جهــات إلــى بإســنادها وذلــك
 . Out sourcing أقل وتكلفة

 فـي  األعلـى  هـي  حيـث  Knowledge-Based المعرفية األنشطة على التركيز إلى اإلدارة تميل ·
  .المضافة القيمة تحقيق
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  اإلداري معايير التميز 

  
  )120( الكلية للمعيارالدرجة                                                  قيادة اإلدارية :ال -ر األولالمعيا

   
إدارات التربيـة والتعلـيم    وأإدارات العمـوم بـالوزارة   سـواء  : هذا المعيار يقيس توجهات اإلدارة العليا لـإلدارة  وصف المعيار

بـر  للتميـز المؤسسـي ع   ويراجـع ويطـور رؤيـة ورسـالة اإلدارة وقيمهـا، وصـوالً       القائد بالمناطق والمحافظات وكيف يحقق
تـم   اإلدارةالقادة على صلة وثيقة بما يدور باإلدارة لضمان أن نظـام  ل أفعال وتصرفات مدروسة ومخططة وواقعية، وه

  .واحترافية تطويره وتطبيقه بتميز
يتناول معيار القيادة اإلدارية الدور الذي تضـطلع بـه اإلدارة العليـا فـي اإلدارة فـي تحديـد األهـداف والتوقعـات ومعـايير          و

اء، ويهــتم هــذا المعيــار بصــورة خاصــة بكيفيــة تواصــل اإلدارة العليــا مــع العــاملين ومشــاركتهم ومــراجعتهم ألداء األد
اإلدارة، وقيامهم بإيجاد بيئة تشـجع علـى األداء المتميـز، كمـا يشـمل هـذا المعيـار أيضًـا مسـئوليات اإلدارة تجـاه الصـالح            

سن المواطنة، ويعرض هذا المعيار أيضًا للجوانـب الرئيسـة للقيـادة    العام والممارسات التي تقوم بها مراعاة لواجبات ح
  متميزة في أدائها.ؤسسة في اإلدارة واإلجراءات التي يتخذها كبار قادتها إليجاد م

اإلدارة وتحديـد توجهـات وأهـداف اإلدارة     اسـتراتيجيات بتحديد دور القيادة وممارسـتها وقراراتهـا فـي تطـوير      يعنىو وه
اء وتواصلها مع العاملين إليجاد ثقافة مؤسسية مبنية على التميـز مـن خـالل تطـوير وتطبيـق منظومـة       ومقاييس األد

  متكاملة ومترابطة من المنهجيات واألنظمة واآلليات واألساليب اإلدارية ووضع السياسات والخطط المستقبلية.
حقيــق رســالة اإلدارة ورؤيتهــا المســتقبلية  ويشــير عنصــر القيــادة إلــى أســلوب قــادة اإلدارة فــي تنميــة وتيســير األداء لت   

ه العـاملون  ي بـ يحتـذ  ذيوأهدافها على المدى البعيد. ويؤكد هذا العنصر على أهمية سلوك القادة باعتبارهم المثل ال
  ويتبعونه. 
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  :اآلتيةويتم تقويم هذا العنصر حسب المعايير 
 

قبلية ومنظومة القيم األساسـية بهـا، وسـلوكهم مثـل     يهتم القادة ببلورة وتوضيح رسالة اإلدارة ورؤيتها المست -1
  يحتذى به لتحقيق قيم إدارة التميز.

وأنها تطبق بجديـة وتخضـع للمراجعـة والتطـوير      ،بعناية ايعنى القادة بالتأكد من أن نظم اإلدارة قد تم تصميمه -2
  باستمرار.

 ة وممثلي المجتمع.وغيرهم من شركاء اإلدار ،نيالموردويتفاعل القادة بجدية مع العمالء،  -3
  .يتولى القادة دفع وتشجيع ومساندة العاملين وتقدير مساهماتهم وإنجازاتهم -4

  
  المعايير الفرعية:

  :اآلتيةالعناصر الفرعية  األولشمل المعيار ي 
      ) درجة  40(                                          توجهات ودعم اإلدارة العليا  1/1

للكيفيـة   إدارات العموم بالوزارة أو إدارات التربية والتعليم بالمنـاطق والمحافظـات وصـفاً   قدمت اإلدارة سواء  ·
 ها.التي توجه فلسفتها، كما توضح دورها في تطوير رؤية اإلدارة ورسالتها وقيم

ركزت اإلدارة على الجوانب العملية وااللتزام بإجراء المراجعات الدورية وتحقيق المهمـة األساسـية للمؤسسـة     ·
 وأهدافها العامة والتفصيلية التي تلبي احتياجات المستفيدين والمجتمع المحلي.

ن المســؤوليات والمهــام والواجبــات والصــالحيات بشــكل يضــمن كفــاءة   يولين واإلداريــؤلمســل ت اإلدارةحــدد ·
 .األداء تطويرو وفعالية توفير اإلجراءات لزيادة جودة اإلشراف والمراقبة

اللـوائح التـي تـنظم إجـراءات التفـويض، ويـتم       وفـق  بتفـويض الصـالحيات بشـكل واضـح     بـاإلدارة  م اإلداريون اق ·
 توثيق ذلك في إطار الصالحيات بشكل رسمي، ومقبول.

ــرارات المناســبة بشــأنها بشــكل واضــح،          · ــة التخــاذ الق ــف قضــايا السياســة العام ــد وتعري ــت اإلدارة بتحدي قام
  .مخالفتهاوالعواقب المترتبة على 
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   ) درجة  40(                                          اإلدارةأداء  تطويرمراجعة و  1/2
في عمليات التقـويم الـذاتي فـي مجـال نشـاطها إلدارة عمليـات ضـمان        عاملين بإشراك جميع ال اإلدارة قامت ·

 الجودة وأنشطتها.
فــرص للتحســينات التــي تــم  اإلدارة التحســينات، والتطــوير، واالبتكــار، واإلنجــازات البــارزة ، مــع إعطــاء  تشــجع ·

تحديدها من خالل التقويم، وتستخدم في التخطيط للمستقبل بحيث تتكامل مع إطار المبادئ التوجيهية 
 للسياسة والصالحيات الواضحة في عمليات التخطيط العادية. 

ط القـوة، وفـرص   اإلدارة بمراجعة البيانات عن مؤشرات األداء الرئيسة، والتقارير السـنوية التـي تحـدد نقـا     تماق ·
  .اإلدارة العلياالمراجعة من  وإقرار تقاريرالتحسين، والتباين في األداء، 

 
 ) درجة  40(                                   تحقيق التميز المؤسسيوتشجيع التفاعل   1/3

فـي فعاليـات   وضعت اإلدارة برنامجاً شامالً لنشر ثقافة التميـز وتعزيزهـا وتحفيـز منسـوبيها علـى المشـاركة        ·
 التميز داخل اإلدارة.

تميز بـال  الـوعي  لنشـر  االجتماعيـة  المؤسسـات  دعـم  خـالل  مـن  المجتمـع  فـي  مشـاركتها  إبرازبـ  اإلدارةقامـت   ·
 وتأصـيل  إيجـاد  فـي  الشخصـية  ومشـاركتها  العليـا  قيادتهـا  التـزام  وتوضـيح  ذلـك  فـي  ليـة عبفا والمشاركة

 .لهم ةالحسن القدوة وتقديم العاملين بين التميز ثقافة
بحيـث تغطـي    هامعايير عالية من السلوك األخالقـي لجميـع منسـوبي   وفق  هاممارساتلاإلدارة قواعد  تضعو ·

ذات معـايير  سـلوكية  ممارسات ل اًمستمر اًتم مراجعتها وتعديلها لتعكس التزاموجميع األعمال واألنشطة، 
 إلدارة التعليمية. ل عالية

 .واألقسام اإلدارات بين التواصل وسهولة الفريق وروح يالجماع العمل تدعم اإلدارة سياساتت حدد ·
بتوثيقهــا،  تمــابشــكل واضــح، وق العاملــة مســؤوليات اللجــان  ب اًوضــعت اإلدارة السياســات واألنظمــة، وبيانــ   ·

في أدلة تشمل السياسـات واإلجـراءات التـي يـتم مراجعتهـا بصـورة        هاومراجعتها، وإتاحتها لجميع منسوبي
 منتظمة ودورية.

التواصــل فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات الرئيســة، وعــرض اآلراء علــى يشــجع  اًإيجابيــ اًتنظيميــ اًمناخــاإلدارة هيــأت  ·
والمعلومــات، واإلنجــازات، والمســاهمات مــن خــالل مختلــف وســائل اإلعــالم واالتصــاالت، كمــا يــتم مراجعــة      

 اإلجراءات المتعلقة به باستمرار. 
 .لممارسات سلوكية فاعلة اًمستمر اًة بما يعكس التزاماإلدارة قيم العمل وفق معايير عالي تحدد ·
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  )120( الكلية للمعيارالدرجة                            :السياسات واالستراتيجيات -ني المعيار الثا

واضــحة تركــز علــى أصــحاب   اســتراتيجيةهــذا المعيــار يقــيس كيــف تطبــق اإلدارة رؤيتهــا ورســالتها عبــر   :وصــف المعيــار
مدعومــة بالسياســات ذات العالقــة وكــذلك مدعومــة بــالخطط واألهــداف، والغايــات والبــرامج والمشــروعات  المصــلحة و

  لتحقيق أهدافها.
ومعرفة الخطوات الرئيسة التي  وتحديد إجراءات التخطيط االستراتيجي ،يتناول هذا المعيار السياسات واالستراتيجياتو

وكيـف يـتم إيصـال     ،القريب والبعيد يينعرفة آفاق التخطيط على المدواألطراف الرئيسة المشاركة فيها وم منها،تتخذ 
ونشر االستراتيجيات والسياسات داخل اإلدارة. كما يتناول أيضاً كيفية جمع وتحليـل البيانـات والمعلومـات ذات العالقـة     

  ـ  واستخدامها في عملية التخطيط
 اسـتراتيجية رسـالتها ورؤيتهـا المسـتقبلية مـن خـالل      يتضمن هذا العنصر التسـاؤالت حـول أسـلوب اإلدارة فـي تحقيـق      و

واضحة تضع أصحاب المصلحة واحتياجاتهم في االعتبار، ومدى توفر السياسات والخطط محددة األهداف التـي تتـرجم   
  :اآلتية عناصرحسب ال المعيار. ويتم تقويم هذا  إلى واقع عملي االستراتيجياتتلك 

  
ت إلى االحتياجات الحالية والمستقبلية  ألصحاب المصـلحة وتوقعـاتهم مـن    والسياسا يتم استناد االستراتيجية -1

  اإلدارة.
والسياســات بنــاء علــى معلومــات مســتمدة مــن مقــاييس األداء، والبحــوث والدراســات    االســتراتيجية يــتم إعــداد -2

 وغيرها.
  ومراجعتها وتحديثها بصفة مستمرة. االستراتيجيةيتم تصميم  -3
  لسياسات من خالل مجموعة مخططة من العمليات.وا االستراتيجيةيتم تفعيل  -4
 والسياسات. االستراتيجيةيتم نشر وتنفيذ  -5
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  المعايير الفرعية :
  :اآلتيةشمل المعيار الثاني العناصر الفرعية ي 

  )درجة 30(     على احتياجات الحاضر والمستقبل السياسات واالستراتيجيات المبنية   2/1
تحديد وتجميع وتحليل البيانات المناسبة حـول متطلبـات بيئـة    من خالل ورسالتها  ببناء رؤيتهاقامت اإلدارة  ·

 ها.منالرئيسين  العمل واحتياجات المستفيدين
شاملة تستند إلى تحليل العوامل البيئيـة الداخليـة والخارجيـة وآثارهـا علـى       استراتيجيةاإلدارة خطة  وضعت ·

مؤسسي، وتطويرهـا، وتوضـيحها، وتـوفير إطـار التخطـيط      القصير والطويل على تحسين بيئة العمل ال المدى
 لجميع مستويات اإلدارة والعمل.

ــات شــملت  · ــع مســتويات   التخطــيط االســتراتيجي عملي ــات  حيــث تضــمنت  المســتفيدين؛جمي ، التطــويرأولوي
والمجتمــع  المســتفيدينقصــيرة وطويلـة األجــل الخاصــة بجميــع   والفعالــة ذات الكفــاءةواإلجـراءات والنتــائج  

 محلي.ال
للمخـاطر  المسـتقبلية   النظـرة االستشـرافية  مسـتندة إلـى   والخطط الوضعت اإلدارة مجموعة من السياسات،  ·

 المحتملة وتقوم بمراجعتها وتطويرها.
وفـق  نظم مراقبة المعلومات والتغذيـة الراجعـة   بناء على ومراجعتها وتعديلها  اإلدارة برصد الخطط،قامت  ·

  .العملتطلبات ومالمحلية والعالمية لتغيرات ا
 
  )درجة 60(                 إدارته وتطويره و التشغيليو التخطيط  االستراتيجي   2/2

االقتصادية واالجتماعيـة  والرسالة مع القيم ذات الصلة بالمتطلبات الثقافية الرؤية وق اتسمن ااإلدارة تأكدت  ·
 ويتم نشرها في بيئة العمل.  ،المستفيدينوالملبية الحتياجات 

تحقيقها مـن خـالل مجموعـة    لالموارد، و، واختيار اإلجراءات واالستراتيجيات الرسالةامت اإلدارة بتحديد عبارة ق ·
 .الرسالةتحقيق في يم التقدم ومن المعايير لتق

تــوفير التخطــيط االســتراتيجي، وتخصــيص ضــرورة ل اًوأساســ لتكــون دلــيالًباســتمرار  الرســالةاإلدارة  اســتخدمت ·
ــ  ات، واإلجـــراءات، والعمليـــات، والمشـــاريع، والمقترحـــات، واالعتبـــارات، ونشـــرها لجميـــع       المـــوارد، والسياسـ

 المستفيدين.
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ذات المــدى  التشــغيليةذات المــدى الطويــل واألهــداف   االســتراتيجيةاإلدارة بمراجعــة دوريــة لألهــداف  امــت ق ·
الل مؤشـرات األداء  مـن خـ  مـدى تحققهـا    تطويرهـا بشـكل دوري، وقيـاس   قامت بو دارة التعليمية ،إلالقصير ل

 إلدارة التعليمية.الرؤية والرسالة لمع  حيث يكون ذلك متسقاًبالرئيسة، وفي ضوء التغيرات، 
  )درجة 30(                                           إدارته  بحث وتطوير ولالتخطيط ل   2/3

 .بتوجيه من إدارتهاويتم نشرها  بتخطيط وتنفيذ عمليات البحث والتطوير بمنهجية محدده،اإلدارة قامت  ·
أجرت اإلدارة دراسات ميدانية لتحديد حاجات المستفيدين من الخدمة لمواكبة متطلبات العصـر والمنافسـة    ·

 الخارجية.
ــت اإلدارة  · ــا بالخطــة         قام ــات البحــث والتطــوير وربطه ــاإلدارة فــي عملي ــوفرة ب ــرات المت باالســتفادة مــن الخب

  .االستراتيجية
  

  )120(الكلية للمعيار الدرجة                                     :الموارد البشرية وتنميتها - المعيار الثالث
ســواء إدارات العمــوم بــالوزارة أو إدارات التربيــة والتعلــيم ( : هــذا المعيــار يقــيس كيــف تــدير وتطــور اإلدارة وصــف المعيــار

ــاطق والمحافظــات  ــة و )بالمن ــى   أداءمعرف ــا عل ــة المســت أفراده ــتخطــط األنشــطة  كيــف وويات، كاف ــل  تهادعم سياس
  لعملياتها. وتضمن تشغيالً فعاالً واستراتيجيتها،

، كمـا تتـوافر   وفاعليـة  اإلدارة المؤهالت والخبرات الالزمـة للقيـام بمسـؤولياتهم بكفـاءة    ب يجب أن يكون لدى العاملينو
راتهم. ويجب أن تحرص اإلدارة على تقـويم  لدى اإلدارة سياسات تطوير مهنية لضمان التحسن المستمر في أدائهم وخب

بشكل دوري، وعلى تقدير األداء المتميز، مع تقديم المساندة بهدف التحسين، حيثما يتطلب فيها  أداء جميع العاملين
األمر ذلك.  ويجب أن تتوافر لدى اإلدارة إجراءات فعالة وعادلة وتتميز بالشفافية لحل الخصـومات والمنازعـات المتعلقـة    

  في اإلدارة.  لعاملينبا
بمـا يكفـل مسـاندة    وتنميتهـا  ون المـوارد البشـرية   ؤويهتم هذا العنصر بمدى قدرة اإلدارة على تخطيط أنشطة إدارة شـ 

  ية:تاآل عناصرحسب الالمعيار وسياساتها وتوجهاتها نحو رفع كفاءة العمليات. ويتم تقويم هذا  استراتيجيتهاودعم 
  .يــــــــــون الموارد البشرية بأسلوب موضوعؤش وتطوير نظميتم تخطيط وإدارة 

  تنميتها والمحافظة عليها. كما تتميتم تحديد مستويات المعرفة والقدرة عند األفراد، 
  يتم إشراك وتمكين األفراد في أنشطة وفعاليات اإلدارة.

  يجري االتصال والتحاور بين األفراد وبين اإلدارة.
  م.هــدهم، والعناية بيتم مكافأة األفراد وتقدير جهو
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   فرعية:المعايير ال
  الفرعية التالية: يشمل المعيار الثالث العناصر

  درجة ) 30(                                    تخطيط الموارد البشرية واختيارها  3/1
لمـؤهالت  او اختارت اإلدارة جميع العاملين على أساس معايير محددة ومعلنة للترشيح ووفق الخبرة المهنية ·

 المطلوبة للعمل المحدد.
مثل المـؤهالت، والخلفيـة والتعليميـة    بيانات ومعلومات عنهم شمل لكل العاملين ت توضعت اإلدارة سجال ·

 وغيرها. ،، الخبرات ومجاالتهاالثقافية
والتعليمـات التـي تشـمل     للعمل يحتوي على مجموعة شـاملة مـن السياسـات واألنظمـة،     وضعت اإلدارة دليالً ·

ــوق ــاملين  حق ــويض الصــالحيات، والتخطــيط     ،ومســؤوليات الع ــف، واإلشــراف وتف ــات التوظي ــداد  ،وعملي وإع
يم األداء، ومعــايير التوظيــف والترقيــة الداخليــة، وعمليــات التشــاور والــدعم،    واإلداريــين المســتقبليين، وتقــ 

ن أن لـدى العـاملين   والتطوير المهني، والشكاوى، واالنضباط واالستئناف. وتعاملـت معهـا بعدالـة للتأكـد مـ     
يشـمل التقريـر السـنوي    ؛ حيـث  خبرة في مجاالت محددة، ومزايا شخصية، ومهارة كافيـة لتلبيـة المتطلبـات   

فــي ممارســات واألنظمــة والتعليمــات المتضــمنة بهــذا الــدليل بمــا يضــمن دقــة ال   لسياســات ل تنفيــذ اإلدارة
  التوظيف والتعيين.

  
  درجة ) 30(                                  عاملين  وتطوير ال التدريب والتعليم  3/2

 األسـاليب  تحديـد طبقتهـا مـع   والعاملين بـاإلدارة وفـق االحتيـاج التـدريبي الفعلـي       لتدريب خطةاإلدارة  أعدت ·
 .التدريبهذا  تقديم لطرق المستخدمة

مهنيـة مـن خـالل    الشخصـية وال  المهـارات  لتنميـة  اإلدارة الفرصـة المناسـبة والعادلـة لجميـع العـاملين      احتتأ ·
المهنيـة فـي مجـال العمـل،     و الشخصـية  المهـارات  وتقوم برصد العمليات، ومعايير تنمية اإلجراءات المتبعة،

 .تأهيل اإلدارة الوسطىوخصوصاً  والوظيفة
المهـارات المطلوبـة وتحقيـق األهـداف     رفـع مسـتوى   قامت اإلدارة بقياس أثر البرامج التدريبية وفاعليتها في  ·

  ذلك. تحقيقعلى  العاملين باإلدارة ةقدر ، ومدىمنشودةالوظيفية ال
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  درجة ) 10(   عاملين                                   مكافأة الواألداء والتقدير   3/3
لعـاملين، وتوثيقــه،  ل يم األداء، وقامــت بتحديـد ذلــك وتعريفـه مســبقاً  وومؤشــرات لتقـ  اإلدارة معـايير طبقـت   ·

 .اء على ذلكمكافأة وتكريم العاملين بنو
 مستويات اإلدارة. ويشمل جميعالمجتمع للعاملين سواء في خدمة العمالء أو ضعت اإلدارة معايير الترقية و ·

  درجة ) 35(                                            رضا العاملين وبيئة العمل  3/4
ــل نظــام   ضــمان حقــوق العــاملين  مــن أجــل  عمــل  وإجــراءات سياســاتو اًوضــعت اإلدارة نظمــ  · الشــكاوى، مث

 .والتقيد به هاإلدارة بتطبيق تقوممستقلة، وجهة من قبل  والمنازعات، والتحكيم الخارجي
 وكيفيـة  العمـل  مكـان تهيئـة  و والسـالمة  بالصـحة  المتعلقـة  العمـل  بيئـة  تحسـين  إجـراءات تـدعم اإلدارة   ·

 .ذلك في العاملين مشاركة
 اسـتطالعات / اسـتبيانات/ مقـابالت شخصـية وغيرهـا )      (العـاملين  رضـا  لقيـاس  آليـة  توطبقـ  ت اإلدارةطـور  ·

 .البشرية الموارد وإجراءات سياسات تخطيط في منها واالستفادة
 لعـاملين ا رضـا  يموتقـ  فـي  والسـالمة  ،واإلنتاجية ،والتظلمات ،واالستقالة الغياب، مؤشراتاستخدمت اإلدارة  ·

 . معها للتعاما ومنهجية والشكاوي المقترحات لتقديم آليات واعتماد
 .العمل بيئة لتحسين العمل بنتائج العاملين ضار نتائج ت اإلدارةربط ·

  درجة )  15(                               والصالحيات الممنوحة مشاركة العاملين  3/5
للتطــورات فــي مجــال   التــي تضــمن مــواكبتهم الخارجيــة فــي األنشــطة العــاملين  ةشــاركماإلدارة  شــجعت ·

 قيامهم بذلك. وترصد مدى  عملهم،
العمليـات المرتبطـة    جـودة  تحسـين ومنحتهم الصـالحيات الالزمـة ل   داخلياً العاملين مشاركةشجعت اإلدارة  ·

 .بأعمالهم
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  ) 60 (الكلية للمعيار   الدرجة  :                                            الشراكة والموارد -لمعيار الرابعا
س كيــف تخطــط اإلدارة وتــدير عالقتهــا الخارجيــة ومواردهــا الداخليــة مــن أجــل دعــم   هــذا المعيــار يقــي :وصــف المعيــار

  واستراتيجيتها.سياستها 
يركز هذا المعيار على كيفية إدارة العمليات الخاصة بالموردين والشركاء لتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها ولتحقيـق  و

لتي تعزز من قابلية األطراف إليجاد قيمة مضافة وتزيد تميز في عالقات العمل وجودة المدخالت والمخرجات المتبادلة ا
  من المرونة واالستجابة السريعة للتغير، وتؤسس عالقات متوازنة طويلة المدى بين الشركاء.

يتضمن هذا العنصر التساؤالت حول أسلوب اإلدارة في تخطيط وإدارة عالقاتها الخارجية ومواردها الذاتية بمـا يمكنهـا   و
والسياســات التــي تــم تحديــدها، وكــذا اإلدارة الفعالــة للعمليــات. ويــتم تقــويم هــذا   االســتراتيجيةم مــن مســاندة ودعــ

  :عناصر اآلتيةحسب المعيار ال
 .تتم إدارة العالقات الخارجية بوعي -1
  .تتم إدارة الموارد المالية لإلدارة التعليمية بوعي -2
  .بوعي والتجهيزات والمواد المختلفة المستخدمةتتم إدارة المباني  -3

  المعايير الفرعية: 
  :اآلتية العناصر الفرعية الرابعشمل المعيار ي
  درجة ) 15(  .                         جودة خدمات الموردينلتقييم الختيار واال  4/1

 تووصـف  ،هـا لمتطلبات مطابقتهـا درجـة  و يمهموتقـ آليـات  و المـوردين  اختيـار  وإجـراءات  طـرق  حـددت اإلدارة  ·
 .اإلدارة لمتطلبات وفقا منتجاته الهذ تحسين إجراءات

ن الماليـة، وإدارة التـدقيق والمخـاطر،    ؤواإلداريـة، والتخطـيط والشـ    واإلجراءاتحددت اإلدارة بوضوح السياسات،  ·
بما في ذلـك تلبيـة متطلبـات جميـع معـايير الجـودة ذات        الموردينوآليات اإلبالغ التي تؤثر على العالقات مع 

  اإلدارة. ورسالة خاصيةالصلة بما يتفق مع 
   درجة ) 10(                                  الخارجية.إدارة الشراكات واالتفاقيات   4/2

 آليـات  إيجـاد  علـى  والعمـل  ،المؤسسـات المحليـة   مـع  واالتفاقيـات  العالقـات  وإجـراءات  أساليب حددت اإلدارة ·
 المعرفـة  وتبـادل  اءداأل كفـاءة  لتحسـين  التطـوير  جهـود  ودعـم  هـذه الشـراكات   وقـدرات  إمكانيات لتطوير
 .معهم

وفقـا لقـوانين المملكـة    و حددت اإلدارة بوضوح مسؤوليات وفعالية ترتيبات الشراكة بمشاورة كافية وفعالة ·
  وتقوم بمراجعتها بانتظام. ،العربية السعودية
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  درجة ) 20(                                                       اليةوارد المإدارة الم  4/3

مصـادر الـدخل علـى    وإلـى جنـب مـع خطـط العمـل، وخصصـت المـوارد         السـنوية جنبـاً   ةاإلدارة الميزاني وضعت ·
 رؤية ورسالةتحقيق  مع والتوافقفي ضوء الخبرة  المدى الطويل وتقدير النفقات، التي يتم تعديلها تدريجياً

 اإلدارة. وأهداف
 .  من إدارة الموازنة التقديرية إدارة فعالةحددت اإلدارة اإلجراءات التي تتبعها للتأكد  ·
اإلدارة بالرصد الدقيق للنفقات وااللتزامات ومقارنتها مع الميزانية، مـع التقـارير التـي أعـدت لكـل مركـز       امت ق ·

مرة واحـدة علـى األقـل كـل فصـل دراسـي، وبيـان الفـرق مـع تقـديرات النفقـات، والتـأثير علـى توقعـات                مالي
 مقررة إلدارة فعالة لنظام الميزانية، واآلليات، والسياسات، والعمليات.الميزانية السنوية ال

اإلدارة بعمليات التخطيط المالي، وتقييم المخاطر، واستراتيجيات اإلدارة، وعمليـات المراجعـة الداخليـة     قامت ·
نويا التي تعمل بشكل مستقل من خالل مديري المحاسبة واألعمال إلكمال التدقيق الخارجي الـذي يجـري سـ   

  مستقلة أو مؤسسة مراجعة خارجية ذات سمعة عالية.جهة من قبل 
  
  
 
  درجة ) 15(                                 .        والمبانيالمرافق والتجهيزات إدارة    4/٤

ــت ق · المرافـــق  تطـــويرويم الخطـــة الرئيســـة، والسياســـات، والعمليـــات التـــي تـــؤدي إلـــى إدارة  واإلدارة بتقـــامـ
 على المدى الطويل. ات والمباني، وتقييمهاوالتجهيز

 فظ عليها. احتاإلدارة بيئة نظيفة وجذابة، وكذلك تلبي متطلبات الصحة والسالمة و توفر ·
مــدى و، علــى تنوعهــا واختالفهــا  المرافــق التعليميــةكافــة وضــعت اإلدارة معــايير وعمليــات لتقيــيم جــودة   ·

 مؤسسات المماثلة.مع المعايير المرجعية في ال ومقارنتها، تهاكفاي
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    )100(   للمعيار الكليةالدرجة                                            :العملياتإدارة  -المعيار الخامس
 ةوتلبيـ  واسـتراتيجيتها هذا المعيار يقيس مـدى تصـميم وإدارة العمليـات مـن أجـل دعـم سياسـة اإلدارة          :وصف المعيار

ويتنـاول هـذا المعيـار األسـاليب والمنهجيـات المعتمـدة لـدى        ، لمصـلحة مـن خـدماتها   احتياجات المستفيدين وأصحاب ا
لتحقيـق أهـدافها،    وصـوالً  االسـتراتيجية اإلدارة في إدارة عملياتهـا وتطويرهـا بهـدف تسـهيل عمليـة تطبيـق متطلبـات        

 االسـتراتيجية ندة ودعـم  ويتناول هذا العنصر كيف يتم تصميم وإدارة عمليات اإلدارة وإجراءات تحسينها مـن أجـل مسـا   
والسياسات، وإنتاج القيم والمنافع للعمالء وغيرهم من أصحاب المصلحة وإشباع رغبـاتهم. ويـتم تقـويم هـذا المعيـار      

  :اآلتيةحسب العناصر 
  يتم تصميم وإدارة العمليات بطريقة نظامية. -1
 .وبطرق إبداعية ومبتكرةيتم تحسين العمليات حسب الحاجة،  -2
  ات وتطويرها بناء على حاجات المستفيدين وتوقعاتهم.يتم تصميم الخدم -3

  
  المعايير الفرعية :

  :اآلتيةالعناصر الفرعية  الخامسشمل المعيار ي 
 درجة ) 40(         إدارة العمليات بشكل نظامي                                  5/1

ت لضــمان جــودة الخــدمات التــي  قامــت اإلدارة بتأســيس نظــام متكامــل وشــامل لكافــة اإلجــراءات والعمليــا   ·
 تقدمها اإلدارة.

جودة وقياس بعمليات منتظمة لتقييم  قامتعمليات ضمان الجودة وتحسينها، حيث قامت اإلدارة بتنفيذ  ·
 . بذلكاألداء مع إعداد تقارير 

 مؤشـرات محـددة  ومعايير ب هافي دائرة محددة حيث يتم ربط هااإلدارة على إيجاد التكامل بين وظائف تعمل ·
 . لكافة األعمال والمهام المطلوبة من اإلدارة سلفاً

خضعت اإلدارة لتقويم خارجي لضمان توافق عملياتها اإلدارية والتعليمية مع المواصفات القياسـية المحليـة    ·
  والدولية ذات العالقة بقطاع التعليم.

  
  
  
  



  

  

22 
 

  درجة ) 30(                                             للعمليات التحسين المستمر  5/2
طورت اإلدارة آليات ونظاماً لرصد مواطن التحسين وإعداد الخطط لتنفيذها ومتابعة نتائجها وكفاءتهـا فـي    ·

 عملية التحسين بشكل دوري ومنتظم.
تحســين، واالبتكــار، واإلبــداع،  الفــي مجــال اســتراتيجيات التطــوير، و  العــاملين لمشــاركة ةوفــرت اإلدارة الفرصــ ·

  يمها.وة وقامت برصدها وتقالتقنيات اإلحصائيو
 
  درجة ) 30(       موتوقعاتهالمستفيدين لخدمات بناء على احتياجات لتطوير التصميم وال  5/3

  قامت اإلدارة بالتصميم والتطوير للخدمات بناء على احتياجات المستفيدين وتوقعاته والنتائج المتحققة. ·
راء مـن ذوي الخبـرة فـي كافـة     اآللية والخارجية التي تضم الداخ المراجعة السنويةنتائج اإلدارة بمقارنة  امتق ·

 من المؤسسات األخرى. القطاعات ذات الصلة، والعاملين
  

   )100(   للمعيار  الكلية الدرجة                                      اإلدارة  اإللكترونية: -المعيار السادس 
عملياتهـا مـن أجـل دعـم     ووظيف التقنية فـي مجـاالت عمـل اإلدارة    استخدام وتمدى  عياريقيس هذا الم  :وصف المعيار

  واستراتيجيتها.سياستها 
  المعايير الفرعية : 

  :اآلتيةالعناصر الفرعية  السادسشمل المعيار ي
  درجة )  30(  المعلومات                                           تقنيةلتحتية البنية ال  6/1

 .لإلدارة موقع إلكترونيوتفعيل مع ملحقاتها   Intranetداخلية حديثة  ةياإلدارة شبكة حاسوب أسست ·
لعـاملين وتجهيـزات تقنيـة حديثـة فـي مكـان العمـل وفـق         ) لLap Topأجهزة حاسوب متنقلـة (  اإلدارة وفرت ·

 المتطلبات.
  ت المستخدمة .ألجهزة والتقنيادورية مستمرة لصيانة على عمل  اإلدارة حرصت ·

  درجة ) 30(                    التعليميةو ات اإلداريةعمليروني لللكتتوظيف اإلال  6/2
 اإلدارية والتعليمية. ت العملمجاالضمن  اتالعمليجميع في الحديثة اإلدارة التقنية  توظف ·
.دارة التعامالت إلكترونيإل اًاإلدارة نظامجهزت  ·   اً
.رونإلكت البرامج اإلدارية والتعليميةدارة إل اًاإلدارة نظامجهزت  ·  ياً
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  درجة ) 20(                                    بيانات إلكترونية القاعدة التفاعل وفق   6/3
مـع   ت العمـل مجـاال جميـع  فـي   اًإلكترونيكافة المعلومات واإلحصاءات المطلوبة بيانات ل ةاإلدارة قاعدوفرت  ·

 يها.الحصول علسهولة 
  تخدم مجاالت العمل باإلدارة. محلية وعالميةات إلكترونية اإلدارة في قواعد بيانات لمجالت ودوريت اشترك ·

 
    درجة ) 20(                                     التكنولوجيا والمعرفةوإدارة المعلومات    6/4

 .إدارة المعلومات والتكنولوجيا والمعرفةو اإلدارة خطة متوازنة الستخدامأعدت  ·
 كافة تعامالتها.لاإلدارة أنظمة تقنية متطورة  توفر ·
ــداخلي والخــارجي أنظمــة تقنيــة تيســر    ت اإلدارةوفــر · ــه للمســتفيد ال ــات   ا ل لحصــول علــى المعلومــات والبيان

  .المطلوبة
  
  
   )  100 (الكلية للمعيار   الدرجة                                ين:التركيز على المستفيد -بعالمعيار السا   

  .الخارجيينو المستفيدين الداخلييناإلدارة في عالقتها ب ها تحققهذا المعيار يقيس م: وصف المعيار
يعتمـد هـذا المعيـار علـى درجـة التركيـز الـذي توليـه اإلدارة فـي العنايـة بالمسـتفيدين مـن حيـث تحديـد متطلبــاتهم               و

مسـتوى  وتحديـد عوامـل النجـاح األساسـية للوصـول إلـى        ،واحتياجاتهم. كما يركـز علـى بنـاء العالقـة مـع المسـتفيدين      
ودرجـة انعكـاس ذلـك     ،ن الجـدد والحفـاظ علـى المسـتفيدين الموجـودين     يواكتساب المستفيد ،متميز من الرضا والوالء

ــة علــى أداء اإلدارة. ويوضــح   ــات المســتفيدين وتوقعــاتهم      ماهي ــد متطلب الطريقــة التــي تســتخدمها اإلدارة فــي تحدي
وتحديـد العوامـل    ،يفيـة بنـاء العالقـة مـع المسـتفيدين     ظل خدماتها مناسبة لهم. كما تصف كتلضمان أن  ؛ورغباتهم

يشير هـذا  ، والرئيسة التي تقود إلى اكتساب المستفيدين، ووالئهم والمحافظة عليهم، وإلى توسع اإلدارة واستدامتها
  من خدمات.لمستفيدين لار إلى ما تحققه اإلدارة يالمع
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  المعايير الفرعية : 
  :تيةرعية اآلالعناصر الف السابعشمل المعيار ي
  درجة ) 30(                                   المعرفة بالمستفيدين وتحديد متطلباتهم  7/1

 حددت اإلدارة كافة المستفيدين من خدماتها وتم بناء قاعدة معلومات بذلك.  ·
لبنـاء  أتاحت اإلدارة مشاركة المستفيدين من خدماتها في وضع خطتها االستراتيجية، وتحديـد متطلبـاتهم    ·

 المشروعات والبرامج التي تتالءم معهم.
المرتبطــة باحتياجــات المجتمــع  ومــن خــدماتها  مــع المســتفيدينبالتشــاور  رســالتهااإلدارة بمراجعــة امــت ق ·

  ه.خدمت المحلي الذي
  درجة ) 20(الداخليين والخارجيين                العالقات مع المستفيدينوتحسين إدارة   7/2

قـات إيجابيـة تهـدف إلـى اكتسـاب المسـتفيدين وإرضـاء متطلبـاتهم بمـا يفـوق توقعـاتهم            أقامت اإلدارة عال ·
 وزيادة والئهم.

لضـمان البـت    الداخليين والخارجيينأوضحت اإلدارة عملية إدارة الشكاوى والمقترحات من كافة المستفيدين  ·
في إدخال التحسـينات   فيها بطريقة سريعة وفعالة، وتجميعها وإخضاعها للتحليل بغرض االستفادة منها

 في مختلف أقسام اإلدارة.
  
  درجة ) 50(   الداخليين والخارجيين                     قياس وتعزيز رضاء المستفيدين  7/3

رصدت اإلدارة فاعلية خدماتها للمسـتفيدين الـداخلين والخـارجين ومـدى رضـاهم عنهـا مـع تحديـد مـواطن           ·
 ات.  التحسين المطلوبة لرفع كفاءة هذه الخدم

 حرصت على توفير بيئة عمل الئقة تساهم في رفع كفاءة اإلدارة وخدماتها. ·
اســتخدمت اإلدارة المقارنــة المرجعيــة لمعرفــة مســتوى الخدمــة المقدمــة مقارنــة بأفضــل الممارســات لــدى     ·

 مؤسسات تعليمية أخرى سواء المحلية أو العالمية.
 ستفيدين وتطبيق اآلليات المناسبة للقياس.طورت اإلدارة مؤشرات قياس األداء المتعلقة برضا الم ·
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  )  80  (الكلية للمعيار الدرجة                                    :التأثير على المجتمع -الثامن المعيار
  .اإلدارة في العالقة مع مجتمعها المحلي، الوطني، الدولي هما تحققهذا المعيار يقيس  :وصف المعيار

دور اإلدارة في المجتمع وأثرها في مجال مسؤوليتها االجتماعيـة فـي التنميـة الوطنيـة وخدمـة الـوطن والمـواطن. ويتضـح         يتناول هذا المعيار و
ذلك من خالل مساهمتها في دعم المبادرات والنشاطات المجتمعية ذات االهتمامات الوطنيـة كحمايـة البيئـة وزيـادة نسـبة العمالـة المحليـة        

منها بالصالح العام، كما يتناول هذا المعيار نظرة المجتمع  فاء المتطلبات القانونية والنظامية بما يعكس التزاماًوتعزيز القيمة المضافة واستي
يشـير هـذا العنصـر إلـى مـا تحققـه اإلدارة للمجتمـع المحلـي         ، وككل إلى أثر اإلدارة عليه واإلجراءات اإلضافية المتعلقة بـأثر اإلدارة علـى المجتمـع   

  ناقص العناصر    :تيةاآل العناصرويتم تقويمه  حسب  ي، والوطني والعالم
  المعايير الفرعية : 

  :اآلتيةالعناصر الفرعية  الثامنشمل المعيار ي
  درجة ) 10(                                          المساهمة في التنمية الوطنية  8/1

والمتطلبـات االجتماعيـة،    والقيمفي تنمية المعتقدات  رسالتهامساهمة والمجتمع المحلي  للمستفيديناإلدارة  توضح ·
 في البيئة التي تعمل بها. المهمة مساهمتهاوتخدمه اإلدارة  الذيواالقتصادية، والثقافية لتلبية احتياجات المجتمع 

 .تشجع اإلدارة المبادرات والمشاريع التي تعزز قيم المواطنة الصالحة ·
  .للتنمية الوطنية ووظفتها) الثقافية – االقتصادية –كافة المجاالت (االجتماعية  ألفكار اإلبداعية فيااإلدارة  تتبن ·

  درجة ) 40(                                                  المسؤولية المجتمعية  8/2
  .مسؤولياتها تجاه الصالح العام وخدمة الوطن كيفية أداء اإلدارة توضح ·
 والدولية. واإلقليميةالمناسبات الوطنية اإلدارة في الفعاليات و تشارك ·
 الجهات غير الربحية وقطاعات المجتمع المحلي.مع اإلدارة تعاونت  ·
 لخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة.ااإلدارة  تدعم ·

   درجة ) 30(                                المشاركة في تدريب المجتمع وتعليمه  8/3
مع المحلي في دعم الخدمات المهنية ذات الصلة الحتياجات المجتمع من خالل خبرات ومهـارات  مع المجت اإلدارةتعاونت  ·

 .منسوبيها
 . ، وخطط تنمية المجتمع المحليالمهمةاإلدارة في المنتديات التي تناقش فيها قضايا المجتمع  تشارك ·
فـي المجـاالت والموضـوعات     لمحلـي تثقيـف المجتمـع ا  والنـدوات بهـدف   دورات من المجموعة ساهمت اإلدارة في تقديم  ·

 التي يحتاجها. 
 المحلي. اإلدارة في معالجة المشكالت وإحداث التغيير اإليجابي في المجتمع تشارك ·
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  )     200الكلية للمعيار   (   الدرجة                                     :يسةئنتائج األداء الر - معيار التاسعال
يتطلب هـذا المعيـار قيـام اإلدارة بتقـديم     .وأدائها المخططمن نتائج  اإلدارة ها المعيار يقيس ما تحققهذ :وصف المعيار

ويعبـر   ،نتائج مخرجات المنظومة المتكاملة ألعمالها وأنشطتها المختلفة في ضوء تفاعلها مـع مكوناتهـا ومحيطهـا   
الفرعيـة التـي تـدل علـى نجـاح اإلدارة فـي تحقيـق        عن نتائج األعمال بمجموعـة مـن المؤشـرات ومقـاييس األداء الرئيسـة و     

ــائج الرئيســة التــي تركــز علــى        االســتراتيجيةأهــدافها  ــار النت والوصــول إلــى رؤيتهــا وإنجــاز رســالتها، ويوضــح هــذا المعي
المستفيدين، بما في ذلك المعلومـات المتعلقـة برضـا المسـتفيدين ونتـائج أداء  الخـدمات والعمليـات والنتـائج الماليـة          

  :اآلتيةويشمل ذلك المعايير الفرعية  غيرها،موارد البشرية والموردين ووال
  

  المعايير الفرعية: 
  :اآلتيةالعناصر الفرعية  التاسعشمل المعيار ي
    درجة )  100(                                       مخرجات األداء الرئيسة.قياس     1/٩
  درجة ) 100(                                        .مؤشرات األداء الرئيسة قياس    2/٩

ولتحقيق هذا المعيـار يجـب علـى اإلدارة تحديـد نوعيـة مخرجاتهـا المسـتهدفة وقيـاس مـدى تحققهـا ميـدانياً بصـورة             
) أدناه، حيث تـم وضـع بعـض األمثلـة التوضـيحية العامـة       1مستمرة ودورية كما هو مبين في الجدول التوضيحي رقم (

إدارة عموم بالوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظـات بتحديـد المخرجـات التـي تخصـها وفـق        لتقوم كل
  .قياس مخرجات األداء الرئيسية  9/1عنصر 

فـي  بين بصورة مستمرة ودورية كما هو مميدانياً مدى تحققها  قياسمؤشرات األداء ويجب على اإلدارة تحديد وكذلك 
، حيث تم وضع بعض األمثلة التوضيحية العامة لتقوم كل إدارة عموم بالوزارة وإدارات ) أدناه1قم (الجدول التوضيحي ر

 قياس مؤشرات األداء الرئيسـة   9/2التي تخصها وفق عنصر  ؤشراتالتربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بتحديد الم
  على النحو اآلتي:
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  الجداول التوضيحية
  )1الجدول التوضيحي رقم(

  ةدرج 100قياس مؤشرات األداء الرئيسة =     9/2  درجة 100قياس مخرجات األداء الرئيسة =     9/1

.  اسـتراتيجية اإلدارة تطبيـق  لمستهدفات هي  مخرجات األداء:
ــي تظهــر أداءً  ــد الت ــا. وتميز أداء اإلدارةوضــع ل اًمســتقرو اًجي ه

تتم مقارنة مخرجات أداء اإلدارة خارجيـاً بحيـث تكـون     على أن
  نتيجة المقارنات إيجابية.

  مخرجات األداء المرفقة أدناه وضعت كأمثلة عامة
ويجب على كل إدارة عموم بـالوزارة وإدارات التربيـة والتعلـيم    
بالمناطق والمحافظات االستشهاد بما يثبت تحقق مخرجـات  
األداء المرتبطـــة بعملهـــم باألرقـــام واإلحصـــائيات كـــل فيمـــا 

  .يخصه

محـددة،  قاييس كميـة ونوعيـة   مهي مؤشرات األداء الرئيسة: 
، تقيم أداء اإلدارة لقياس األداء التشغيلي في مجاالت محددة

  .تهاخط اإلدارة فيه تمدى النجاح الذي حققظهر تو
  ةمؤشرات األداء المرفقة أدناه وضعت كأمثلة عام

ويجب على كل إدارة عموم بـالوزارة وإدارات التربيـة والتعلـيم    
بالمناطق والمحافظات االستشهاد بما يثبت تحقق مؤشـرات  

ــام واإلحصــائيات كــل فيمــا     األداء المرتبطــة بعملهــم   باألرق
  .يخصه

  :األداء ؤشراتمتوضيحية لأمثلة عامة   :مخرجات األداءتوضيحية لأمثلة عامة 

ف االستراتيجية المرسـومة والمحـددة لكـل    مدى تحقق األهدا -1
إدارة عمــــوم بــــالوزارة وإدارات التربيــــة والتعلــــيم بالمنــــاطق 

 . والمحافظات
مدى تقديم الخـدمات اإلداريـة والتعليميـة المتميـزة مـن كـل        -2

إدارة عمــــوم بــــالوزارة وإدارات التربيــــة والتعلــــيم بالمنــــاطق 
 . والمحافظات

التعليميـة فـي بيئـة    ودارية االرتقاء بمنظومة العملية اإلمدى  -3
محفـــزة تســـهم فـــي رفـــع كفـــاءة النظـــام  تعليميـــةإداريـــة 

التعليمـــــي وجـــــودة مخرجاتـــــه ســـــعياً لتحقيـــــق التنميـــــة 
 .المستدامة

إدارة عمـوم  لعـاملين بكـل   رفع مسـتوى األداء المهنـي ل  مدى  -4
 .بالوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات

 العموم بالوزارة.قياس أداء إدارات نتائج مؤشرات  -1
 والتعليم .نتائج مؤشرات قياس أداء إدارات التربية  -2
  مقارنة األداء الفعلي باألهداف المخططـة.نتائج  -3
فـي   ذات العالقـة جهـات  بما تحققه ال اإلدارة مقارنة أداءنتائج  -4

  .مجال محدد
التعليميــة بمســتوى أداء المنظمــات  اإلدارةمقارنــة أداء نتــائج  -5

 المتميزة.
  .قياس أثر البرامج التدريبية وفاعليتهانتائج  -6
 .مورديننتائج تقييم أداء ال -7
 .إنجاز دورة العمل للمعامالت اليوميةنسبة  -8
 .االنضباط العام للدوام اليومينسبة  -9

 .تأهيل الكوادر الوظيفية لمتطلبات الوظيفةمعدل  - 10
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  ةدرج 100قياس مؤشرات األداء الرئيسة =     9/2  درجة 100قياس مخرجات األداء الرئيسة =     9/1

 مسابقات والمحافل الدولية.مدى مشاركة الطالب في ال -5
مــدى مشــاركة منســوبي اإلدارة فــي جــوائز التميــز المحليــة        -6

 .واإلقليمية
والتعليمية فـي كـل إدارة    داريةن وتطوير البيئة اإليحسمدى ت -7

عمــــــوم بــــــالوزارة وإدارات التربيــــــة والتعلــــــيم بالمنــــــاطق  
  والمحافظات.

تـــوفير البيئـــة المناســـبة لتطبيقـــات تقنيـــة االتصـــاالت مــدى   -8
المعلومـــات فـــي كـــل إدارة عمـــوم بـــالوزارة وإدارات التربيـــة  و

 .والتعليم بالمناطق والمحافظات
إدارة عمـوم  من كـل   اإلدارية والتعليميةمدى تطوير الخدمات  -9

 .بالوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات
تطـــوير الـــنظم اإلداريـــة ومكوناتهـــا والتحـــول إلـــى مـــدى  - 10

 .الالمركزية
 متطور. شراكة مجتمعية ضمن مجتمع معرفيناء مدى ب - 11
 مدى االستجابة الفورية لطلبات العمالء (المستفيدين). - 12
 .(المستفيدين)مدى توطيد العالقات مع العمالء - 13
  العمالء (المستفيدين).مدى تحقيق رضا  - 14

 .نسبة الكوادر البشرية المتخصصة - 11
 .معدل توزيع الكوادر البشرية على اإلدارات - 12
 العاملين المشاركين في أنشطة التحسين.نسبة  - 13
  .اإلدارة لمالي التي حصلت عليهالدعم امعدل  - 14
  عدد االستجابات (الردود )على اقتراحات العاملين. - 15
 .ستفساراتاالسرعة االستجابة على معدل  - 16
  أو العالمية. نسبة الشراكات مع المنظمات المحلية - 17
  نجازات.تكريم ) اإل تقدير (نسبة  - 18
  الفعلية والمحتملة. وقوع الحوادث واإلشكاليات..عدل م - 19
 ).تحويل العاملين( عاملينمعدل تسرب ال - 20
ســتطالعات الدوريــة   (مــن خــالل اال  رضــا العــاملين    نســبة - 21
  .هم)رضاقياس مدى ل

 .معدل األخطاء مربوطة بالشكاوي الداخلية أو الخارجية - 22
 .معدل العيوب/ الرفض لألجهزة والمواد المستهلكة - 23
 .توفر األمن والسالمةمعدل  - 24
  إلدارة.اعلى  عدد الشكاوى الواردة من المجتمع المحلي - 25
 .إلدارةل عدد الجوائز التي يمنحها المجتمع المحلي - 26
معدل البرامج والمشروعات التي تحسن جـودة أداء العمـل    - 27

  وحصلت على تأييد وزاري.
معــدل المراكــز المتقدمــة التــي حصــلت عليهــا اإلدارة فــي  - 28

  .مسابقات التميز والمشاركات الدولية
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  ائزةإعداد ملف طلب الترشيح ( طلب التقدم)  للج
تلتــزم كــل إدارات العمــوم بــالوزارة وإدارات التربيــة والتعلــيم بالمنــاطق والمحافظــات بتعبئــة اســتمارة التقــدم للجــائزة  

يمثل الدراسة الذاتيـة لعملهـا وفـق معـايير التميـز اإلداري، وتقـوم        اًتقييمي اًكل إدارة تقرير دالمرفقة بموقع الجائزة، وتع
دراسـة  (تقريـر ال ارات التربيـة والتعلـيم بالمنـاطق والمحافظـات بكتابـة التقريـر التقييمـي        إدارات العمـوم بـالوزارة وإد  كل 
كـون الكتابـة فـي تقريـر     تخـاص بهـا ورفعـه للجنـة المختصـة بـالتقييم فـي مرحلـة التقيـيم األوليـة، علـى أن            ال )ذاتيةال

، وتكــون Boldغــامق  16جــم خــط عــادي، وفــي العنــاوين ح  14حجــم خــط   ) Simplified Arabicالدراســة الذاتيــة بخــط (
سم من جميع االتجاهات والمحاذاة يمين، مع ترقيم جميع الصفحات وتنظيم الكتابة وفق رقم كل معيار  2الهوامش 

 صـفحة   A4)  300(  عـن عـدد صـفحات التقريـر     يزيـد  أالعلـى   ،أساسي وفرعي ووضع فواصل بين مضمون كل معيار وآخر
المحافظـات، ويوضـح   وعموم بالوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمنـاطق   ةإداركل للذاتية مكتوبة رأسياً بتقرير الدراسة ا

والفنيــة وفــق معــايير التميــز اإلداري ويتضــمن التقريــر فهرســاً  والتعليميــة جميــع األعمــال اإلداريــة تقريــر الهــذا محتــوى 
ــرتقرالالمشــاركة أن تبــدأ  للمحتويــات مــع ذكــر أرقــام الصــفحات وعلــى اإلدارة   بتقــديم نبــذة عنهــا تشــمل   يالتقييمــ ي

  اآلتي: معلومات عامة وتتضمن
  تاريخ وكيفية تأسيسها،  -1
   األهداف االستراتيجية التي تعمل على تحقيقها حالياً -2
   نطاق عملها -3
   هيكلها التنظيمي -4
  (التعليمي واإلداري والفني) أعداد موظفيها -5
  موازنتها ومصادر التمويل  -6
   االخدمات الرئيسة التي تقدمه -7
  . أنظمة الموارد البشرية والمالية التي تخضع لها -8

  
 للوثــائق ، ويكــون التقريــر شــامالًأعــاله صــفحات ضــمن الصــفحات المحــددة)  3 (زيــد عــدد صــفحات النبــذة عــنيويجــب أال 

وترفـق مباشـرة خلـف كـل إجابـة      تقريـر  البيانية توضيحية معززة للمعلومات الواردة في  والدالئل والشواهد وإحصائيات
معلومـات   تـوفر  إلـى  اإلشـارة  المشاركة للجهة ويجوز، على عنصر من عناصر المعيار الفرعي ضمن تقرير الدراسة الذاتية

 بسـبب ( مـع التقريـر   المعلومـات أو الوثـائق   هذه إرفاق استطاعتها عدم حالة في مكاتبها إضافية في ضرورية أدلة أو
لواردة فـي التقريـر التقييمـي دقيقـة وصـحيحة ألن ورود معلومـات       وال بد أن تكون المعلومات ا  ،)الصفحات عدد تحديد
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إحصـائيات   غير ذلك سيؤدي إلى ضعف محتويات التقرير التقييمي. مع توفير أدلة واقعيـة وأمثلـة عمليـة باإلضـافة إلـى     
إلكترونياً عبـر   المعززة والوثائق التقييمي (الدراسة الذاتية) تقرير التقديم ويتم رقمية حديثة ووثائق معززة لتميز اإلدارة، 

إدارات العمـوم بـالوزارة   وورقيـة للتقريـر بمقـر     ةواالحتفـاظ بنسـخة إلكترونيـ    للجائزة،التقييم اإللكتروني  -موقع الجائزة
التقييمــي  تقريــراليــتم التعامــل مــع المعلومــات الــواردة فــي ، حيــث وإدارات التربيــة والتعلــيم بالمنــاطق والمحافظــات 

فريـق التقيـيم، ويتضـمن نمـوذج صـفحات التقريـر التقييمـي        سرية تامة وتكون محل عنايـة واهتمـام   ب والوثائق المرفقة
   (تقرير الدراسة الذاتية) لإلجابة على المعايير الرئيسة والفرعية وفق الشكل اآلتي كمثال:

  

  للتوضيح هنا يكتب رقم المعيار الرئيس واسمه  ): القيادة اإلدارية                                           1المعيار الرئيس رقم(  

للتوضيح هنا يكتب رقم المعيار الفرعي واسمه ثم اإلجابة على مراجعة وتطوير أداء اإلدارة    ):  1/2اإلجابة عن المعيار الفرعي رقم(
  ما فعلت اإلدارة بشأنه من خالل اإلجابة عن العناصر الفرعية المتضمنة للمعيار الفرعي :

مت اإلدارة بإشراك جميع العاملين في عمليات التقويم الذاتي في مجال نشاطها إلدارة عمليات ضمان الجودة اقصر: العن
  فقد عملت ...................الخ وأنشطتها

ا من خالل شجعت اإلدارة التحسينات، والتطوير، واالبتكار، واإلنجازات البارزة ، مع إعطاء فرص للتحسينات التي تم تحديدهالعنصر: 
التقويم، وتستخدم في التخطيط للمستقبل بحيث تتكامل مع إطار المبادئ التوجيهية للسياسة والصالحيات الواضحة في 

  ...........الخ..................................................................................................................... فقد عملت، عمليات التخطيط العادية
قامت اإلدارة بمراجعة البيانات عن مؤشرات األداء الرئيسة، والتقارير السنوية التي تحدد نقاط القوة، وفرص التحسين، العنصر: 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...  والتباين في األداء، وإقرار تقارير المراجعة من اإلدارة العليا فقد عملت
  ..........................الخ.....................................................................................................................

معيار الفرعي واسمه ثم للتوضيح هنا يكتب رقم ال مراجعة وتطوير أداء اإلدارة  ):  1/2النتائج ذات العالقة للمعيار الفرعي رقم(
  تحديد النتائج المتعلقة بتحقق

  المعيار الفرعي أعاله بجميع عناصره مجتمعة
  ..................الخ.............................................................................................................................

  مراجعة وتطوير أداء اإلدارة  ):1/2للمعيار الفرعي رقم(ت والشواهد األدلة واالثباتا
للتوضيح هنا يكتب رقم المعيار الفرعي واسمه ثم بيان األدلة والشواهد على النتائج المتحققة في هذا المعيار وفق كل عنصر 

ر المعيار الفرعي عن شاهدين أو دليلين وترفق خلف هذه الصفحة مباشرة مع ضرورة أال تزيد األدلة والشواهد لكل عنصر من عناص
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  للتوضيح هنا يكتب رقم المعيار الرئيس واسمه  ): القيادة اإلدارية                                           1المعيار الرئيس رقم(  

  لإلثبات فقط.
  العنصر األول :

  هو ............... ويرفق صورة منه  1الدليل والشاهد رقم 
  هو ............... ويرفق صورة منه  2الدليل والشاهد رقم 

  : الثانيالعنصر 
  هو ............... ويرفق صورة منه  1الدليل والشاهد رقم 

  هو ............... ويرفق صورة منه  2والشاهد رقم الدليل 
  : الثالثالعنصر 

  هو ............... ويرفق صورة منه  1الدليل والشاهد رقم 
  هو ............... ويرفق صورة منه  2الدليل والشاهد رقم 

  
 إدارات التربيـــة والتعلـــيم بالمنـــاطق أو وم بـــالوزارةإدارات العمـــســـواء (لـــإلدارة  )الدراســـة الذاتيـــة( التقييمـــي تقريـــرال: يـــتم رفـــع ملحوظـــة

سـواء إدارات العمـوم بـالوزارة أو إدارات    والمحافظات) إلى لجنة التقييم األولية إلكترونياً وهي بدورها تقوم بتقيـيم كامـل التقـارير لـإلدارات     
 .ى مستوى المملكة العربية السعوديةعل ثم ترفعه إلى لجنة التقييم النهائية ،التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات 

  االستفسارات :  
  " ياإلدارالتميز أسئلة أو استفسارات عن جائزة التميز" فئة  ةأيهناك  تإذا كان

 ،www.tamayaz.org.saالموقع اإللكتروني للجائزة مع األمانة العامة للجائزة أو فيسرنا تواصلكم 
 .  info@tamayaz.org.saأو البريد اإللكتروني  

http://www.tamayaz.org.sa
mailto:info@tamayaz.org.sa
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  للتميز اإلداري معاييرتفاصيل ال
    

 الرئيسة ريياالمع  م
لدرجات  النسبي  الوزن

 المعايير
عدد المعايير 
  الفرعية

عدد العناصر لكل 
  المعايير الفرعية

  15  3 120 اإلدارية القيادة  1

  12  3 120 السياسات واالستراتيجيات 2

  15  5 120 وتنميتها البشرية الموارد  3

  11  4  60  الشراكة والموارد  4

  8  3 100 العمليات إدارة  5

  11  4 100 اإلدارة اإللكترونية  6

  9  3 100 مستفيدينعلى ال التركيز  7

  11  3 80 التأثير على المجتمع  8

  42  2 200 داء الرئيسةاأل نتائج  9
  134  30  1000  المجموع  
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