
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 الفعالية العامة

 تقرير تقييم

8102-8102العام األكادميي   



 

1 

 

 

 قائمة احملتوايت
 2 .............................................................................................................................................................. معلومات املدرسة

 3 ................................................................................................................................................................... أداء املدرسة

 5 ....................................................................................................................... التقدم احملرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 6 .................................................................................................................................................................... دعم القراءة

 7 ....................................................................................................................................... جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني

 8 ......................................................................................................................................... : جودة إجنازات الطلبة0معيار األداء 

 33 .................................................................................................... : جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار8ر األداء معيا

 31 ........................................................................................................................... : جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء 

 35 ...................................................................................................................................... : جودة املنهاج التعليمي4معيار األداء 

 36 .................................................................................................... : جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم5معيار األداء 

 37 ................................................................................................................................ : جودة قيادة املدرسة وإدارهتا6معيار األداء 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 معلومات املدرسة

 معلومات عامة 
 مدرسة بلفدير الربيطانية اسم املدرسة: 

 888  رقم املدرسة:
 رايض األطفال إىل املرحلة الثانوية املراحل الدراسية: 

  :**رقم جملس املدرسة

 :*الرسوم الدراسية بريطاين  : *املنهاج الدراسي
 درهم 31111درهم إىل  83111من 

 )متوسط إىل عاٍل(
 belvedere.pvt@adec.ae  الربيد االلكرتوين:  مدينة حممد بن زايد، أبوظيب العنوان: 

 www.belvederebritishschool.com املوقع االلكرتوين للمدرسة:  0000 509 (2) 971+ رقم اهلاتف: 
 

 معلومات املوظفني 

 %85 نسبة تغيري املعلمني: 33 عدد املعلمني:

    00: 0 نسبة املعلمني إىل الطلبة: 04 عدد مساعدي املعلمني:

 
 الطلبة معلومات 

 خمتلط اجلنس: 333 العدد اإلمجايل للطلبة:
 %8 :الطلبة ذوي اهلممنسبة  %83 نسبة الطلبة اإلماراتيني:

 %3: األردن %2: الباكستان %04: مصر اجلنسيات األعلى نسبة يف املدرسة:
 %3: الثانوية %80: املتوسطة %58: االبتدائية %85: رايض األطفال نسبة الطلبة يف كل مرحلة:

 

 معلومات التقييم

 من:  اتريخ التقييم 
15/16/0441 

  إىل:
12/16/0441 

01/18/8102 03/18/8102 

عدد احلصص املشرتكة اليت  22 عدد احلصص اليت متت مشاهدهتا:
 متت مشاهدهتا
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 *خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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 أداء املدرسة

  مبا يف ذلك رئيس قسم مواد  8102وفريق قيادة عليا جديد يف سبتمرب  8102يف يناير . مت تعيني مدير جديد للمدرسة 8108افتتحت املدرسة يف عام
  املناهج العربّية. مت توزيع مجيع الّطلبة تقريًبا اآلن يف املرحلة الّصفّية الربيطانية الصحيحة.

 عنوايت تقريًبا. سامهت القيادة املدرسّية القوية جًدا يف حتسني املاألداء العام للمدرسة جيد ألن الّطلبة حيققون إجنازات جيدة يف مجيع املواد الّدراسّية  إن
قومون بتخطيط الدروس يوالسلوك ورفعت اإلجنازات لتصبح جيدة يف مجيع املواد تقريًبا منذ الّتقييم السابق. ميتلك املعلمون معرفة جيدة مبوادهم الّدراسّية و 

 ّية التقومي الذايت الدقيقة خطط تطوير املدرسة اليت تتم متابعتها بشكل وثيق.اجلذابة لتلبية احتياجات معظم الّطلبة. توجه عمل
 

  جودة إجنازات الطلبة   0معيار األداء 
 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:

واد بشكل عام يف مجيع املإن إجنازات الّطلبة جيدة، كما حتسنت مستوايت حتصيلهم وأصبحت اآلن جيدة   املربرات:
  الدراسية ابستثناء الرتبية اإلسالمية اليت تعترب مقبولة فيها.

 بينما ال هاملستوايت األولية اليت بدأوا منحتقق اجملموعات املختلفة من الّطلبة تقدًما جيًدا بشكل عام مقارنة اب ،
وفري مستوايت ، ألنه ال يتم تن احلصص الدراسيةحيرز الّطلبة ذوو القدرات األعلى تقدًما متسارًعا، يف عدد قليل م

 التحدي الكافية هلم.
 كما يتم تطوير مهارات التفكري الناقد وحل لافعّ شكل يعمل الّطلبة مًعا على حنو مناسب ويتواصلون ب ،

  املشكالت لديهم بشكل مالئم.
 

 جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار  8معيار األداء 
 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:

يظهر الّطلبة مواقف إجيابية للغاية واعتماًدا على الذات ومرونة، كما شهدت مستوايت حضورهم حتسًنا لكنها ال   املربرات:
  تزال مقبولة فقط.

 اإلمارات العربية املتحدة وثقافات زمالئهم.واحرتاًما لثقافة وتراث دولة  يبدي الّطلبة معرفة كبرية 
  تعلم، كما أهنم ميتلكون مهارات تعلم مستقل مطورة على حنو مناسب.لل اومبدعً  امبتكرً  اهنجً الّطلبة يتبع 

 
 جودة عمليات التدريس والتقييم  3معيار األداء 

 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:
  كيفية تعلم الّطلبة.الدراسية ويظهرون فهًما مناسًبا لميتلك معظم املعلمني معرفة جيدة مبوادهم   املربرات:

  إن جودة أسلوب طرح األسئلة تدعم مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت لدى الّطلبة يف معظم احلصص
  الدراسية.

 قارنة واءمة امارسات التدريس بفعالية، إال أن عملية امليستخدم املعلمون التقييم املستمر يف احلصص الدراسية مل
  املعيارية املرجعية اجلديدة ليست راسخة بشكل كامل بعد.

 
 جودة املنهاج التعليمي  4معيار األداء 

 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:
  والتوازن ويوفر تقدًما فعااًل لتعلم الّطلبة.يتسم املنهاج التعليمي ابلشمولية   املربرات:

  تسهم الروابط اهلادفة بني فروع املنهاج التعليمي وجمموعة خيارات املواد الدراسية واألنشطة الالصفية املتاحة يف
 تعزيز تعلم الّطلبة.

  ،لك ال يليب بعد إال أن ذيتم تعديل املنهاج التعليمي بعناية لدعم الّطلبة ذوي اإلجنازات األقل يف معظم املراحل
  بشكل كامل احتياجات الّطلبة ذوي اإلجنازات األعلى يف مجيع املواد الدراسية.
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 جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم 5معيار األداء 
 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:

 املدرسة بيئة تعلم آمنة جًدا وخالية من املخاطر ومصانة على حنو مناسب.توفر   املربرات:
 ال للغاية، إال أن األكادميي بشكل فع همالعاملون ابحتياجات الّطلبة التعليمية واملتعلقة برفاهيتهم وإرشاد يهتم

 تعزيز أساليب األكل الصحي ال تزال من أولوايت التحسني.
  ة من قبل مجيع العاملني أفضى إىل حتسني السلوك.يالسلوك املدرسإن التطبيق االستباقي لسياسة  

 
 جودة قيادة املدرسة وإدارهتا 6معيار األداء 

 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:
 الفعال جًدا. ءالعليا الفعال وجملس األمنايوفر املدير توجًها اسرتاتيجًيا قواًي وحيظى بدعم قوي من فريق القيادة   املربرات:

  يتم حتديد األولوايت األساسية بشكل دقيق من خالل عملية التقومي الذايت الدقيقة، كما تضمن خطط التطوير
  ترمجتها إىل إجراءات إجيابية. ،اليت تتم متابعتها بشكل منتظم ،املفصلة

  ملقارنة املعيارية املرجعية الدقيقة مل تؤثر بعد على مستوى اإلجناز إن أنظمة التقييم املطبقة مؤخًرا لدعم إجراء   ات.ا
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 التقدم احملرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 

 

 

 

 

 

 

 اآلن جنازات جيدة إلقام أعضاء القيادة املدرسية، بقيادة املدير اجلديد، برفع معنوايت الكادر املدرسي بسرعة وأتسيس بيئة تعلم مفتوحة وتعاونية. أصبحت ا
 يف مجيع املواد الدراسية ابستثناء الرتبية اإلسالمية. ةبشكل عام وقد حتسنت من مستوى مقبول بشكل عام لتصبح جيد

  ها الّطلبة في ئة ومنظمة وحيرص معظمسياسة السلوك اجلديدة والشاملة وعملية املتابعة الدقيقة حتسني السلوك الذي أصبح جيًدا اآلن. إن املدرسة هادتضمن
 على العمل والتعلم.

 وقد أفضى  ؛نتظمنيألمور نتيجة املتابعة والتذكري امل، اليت متت مشاركتها مع أولياء األمور، التوقعات واملسؤوليات للطلبة وأولياء اةحتدد سياسة احلضور اجلديد
 ذلك إىل حتسني مستوايت احلضور لتصبح مقبولة.

 ملراحل. إن حتسن عملية التخطيط والروابط األفضل بني املواد الدراسية متكن املعلم  من العمل نيأصبحت جودة التدريس جيدة بشكل متسق اآلن يف مجيع ا
 اإلجنازات. يستفيد املعلمون أيًضا من برانمج تدرييب عايل اجلودة.مًعا بشكل وثيق لرفع مستوى 

  وايت تواد املناهج العربية يف فريق القيادة العليا إىل حتسني نواتج التعلم يف هذ  املواد، إال أن أقلية من احلصص الدراسية تفتقر إىل مسملأسهم تعيني رئيس قسم
 قل فاعلية وترية تقدم الّطلبة.التحدي كما يبطئ فيها أسلوب طرح األسئلة األ

 ملراحل بشكل وثيق اآلن مبعايري املنه ج التعليمي. يتم مجع ا اختذ أعضاء القيادة املدرسية خطوات لتحسني أنظمة التقييم، حيث ترتبط مجيع املعلومات يف مجيع ا
 البياانت بشكل أكثر انتظاًما وحتليلها بدقة.

 قدم املدرسة الدعم هلؤالء ت لنظام التعليمي الربيطاين، كمابشكل صحيح اآلن وفًقا  ،ة اخلاطئةالذين مت وضعهم سابًقا يف املرحلة الصفي ،مت توزيع معظم الّطلبة
 وفر هلم مواد جتسري وتقوم مبتابعتهم بشكل منتظم، ويشارك أولياء األمور يف هذ  العملية بفعالية.أيًضا وت همالّطلبة وأولياء أمور 

 بيع األطعمة  يتم ، حيثملدرسة اآلن إجراءات رعاية وإرشاد ودعم جيدة جًدا، بينما ال يزال تعزيز أساليب األكل الصحي من أولوايت التحسني فيهاتوفر ا
 ملدرسة. االصحية يف مقصف املدرسة وفًقا للوائح دائرة التعليم واملعرفة، إال أن أقلية من الّطلبة ال يزالون حيضرون معهم أطعمة غري صحية إىل

 ى حتقيق املزيد من لإن تطبيق املدرسة الناجح لتوصيات تقرير التقييم السابق، إىل جانب تعيني أعضاء قيادة عليا جدد، يشري إىل امتالكها قدرة جيدة جًدا ع
 التحسني.

  

 

  

 دورة التقييم احلالية:

 جيد

 دورة التقييم السابقة:

 مقبول
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 دعم القراءة
 

  
 
 
 
 
 

 ابللغتني، كما يتم استخدامها بفعالية لتقدمي احلصص الدراسية أو للدراسة صغرية احلجم لكنها تتضمن جمموعة جيدة من الكتب الصادرة  إن املكتبة
 املستقلة أو خالل فرتات االسرتاحة.

 .توجد يف صفوف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية أركان خمصصة للقراءة تتضمن جمموعة من الكتب املالئمة للفئة العمرية 
 كتبة بشكل منتظم جلميع الصفوف مرة كل أسبوعني.امللقراءة، ويتم ختصيص حصص تويل املدرسة أولوية عالية لتحسني مهارات ا 
  ومون بتقدمي تلقى املعلمون تدريًبا حول كيفية تدريس القراءة املوجهة ويق اللغة العربية واللغة اإلجنليزية، كمايف  املتسارعتطبق املدرسة برانمج القراءة

 االبتدائية.حصص أسبوعية حوهلا يف مجيع صفوف املرحلة 
 .تستخدم بياانت حتديد املستوى اختبارات القراءة القياسية اليت جترى لتقييم مستوايت التحصيل ومتابعة التقدم 
 .يشارك املعلمون مناذج التقييم مع الّطلبة ملساعدهتم على متابعة تقدمهم 
  ت التقديرية.لّطلبة الذين تتحسن مهاراهتم يف القراءة وتقدم هلم الشهادااباملدرسة حتتفي 
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 جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني
 

 

 

 

 

 

  

 جوانب القوة الرئيسة
 يدعم الدمج يف التعلم ويتوازى مع قيم دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطلعاهتا.مناء، لتطوير جمتمع تعلم مفتوح رؤية املدير وتوجهه، بدعم من جملس األ 
 أحناء املدرسة. املعنوايت املتحسنة السائدة يف مجيع 
  ملراحل ويف العلوم يف املرحلة الثانوية.مستوى حتسن  اإلجنازات يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرايضيات يف مجيع ا
 .اإلجراءات الفعالة املعنية برعاية الّطلبة وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم؛ واليت تفضي إىل حتسني السلوك واملواقف حنو التعلم 
  املعلمني مع الّطلبة وعالقاهتم اجليدة معهم.تفاعل 
 

 جماالت التحسني الرئيسة
 :حتسني مستوى اإلجنازات يف الرتبية اإلسالمية يف مجيع مراحل املدرسة من خالل ما يلي 

  جودة التدريس من خالل رفع مستوى التوقعات املتعلقة مبا يستطيع الّطلبة إجناز .نيحتس -
 ألسلوب طرح األسئلة املفتوحة من أجل تطوير مهارات التفكري الناقد.تطوير استخدام املعلمني  -
 االستفادة بشكل أفضل من التقنية لدعم التعلم. -

 
 يف ذلك مواد املناهج  االتأكد من أن األنظمة احلالية املعنية بتقييم إجنازات الّطلبة تفضي بشكل متسق إىل زايدة مستوايت التحدي املقدمة جلميع الّطلبة، مب

 العربية، من خالل ما يلي:
 املدرسة.يف مجيع أحناء ترسيخ إجراءات التقييم اجلديدة بقوة يف املمارسات  -
 التأكد من أن احلصص الدراسية تنطوي على حتدايت كافية للطلبة ذوي القدرات األعلى. -
 على حنو وثيق مع قدرات الّطلبة.قيام املعلمني ابستخدام بياانت التقييم بشكل متسق لتخطيط احلصص الدراسية اليت تتطابق  -
 مواءمة املنهاج التعليمي لتطوير استخدام التقنية يف مواد املناهج العربية. -

 
 :حتسني مستوايت احلضور وااللتزام ابلوقت بشكل عام لدى مجيع الّطلبة من خالل ما يلي 

 ور املنتظم.مهية املواظبة على احلضأبمراجعة األنظمة احلالية لتعزيز وعي أولياء األمور  -
 العقوابت احلالية بقوة على الّطلبة الذين يتغيبون ابستمرار. تطبيق -
 الّطلبة الذين يواظبون على احلضور ابنتظام بشكل أكرب.ثناء تطوير نظام مكافأة و  -

 
 :االستمرار يف تعزيز وعي وفهم أولياء األمور والطلبة ألمهية تناول األطعمة الصحية من خالل ما يلي 

 .هذ  القواعدعلى حضارها من املنزل بشكل واضح والتأكد من إطالع أولياء األمور إبطعمة املسموح حتديد األ -



 

8 

 : جودة إجنازات الطلبة0معيار األداء 

 الثانوية املتوسطة االبتدائية رايض األطفال مؤشرات األداء:

 الرتبية اإلسالمية
 مقبول مقبول مقبول ال ينطبق التحصيل

 مقبول مقبول مقبول ال ينطبق التقدم

 
 اللغة العربية
 )كلغة أوىل(

 جيد مقبول جيد جيد التحصيل

 جيد مقبول جيد جيد التقدم

 
 اللغة العربية*
 )كلغة اثنية(

 

 جيد جيد جداً  جيد ال ينطبق التحصيل

 التقدم
 جيد جيد جداً  جيد ال ينطبق

 
 الدراسات االجتماعية

 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق التحصيل

 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق التقدم

 
  اللغة االجنليزية

 جيد جداً  جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جداً  جيد جيد جيد التقدم

 
  الرايضيات

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جيد التقدم

 
  العلوم

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جيد التقدم

 املواد األخرى
 )فن، موسيقى، رايضة(

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جيد التقدم

 جيد جيد جيد جيد مهارات التعلم

 ابملدارس اخلاصة فقط*خاص 
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مية
سال

 اإل
رتبية

ال
 

 .إن إجنازات الّطلبة يف الرتبية اإلسالمية مقبولة ومتاثل ما كانت عليه يف التقييم السابق 
  إىل حتقيق مستوايت حتصيل متفاوتة يف مجيع  8102تشري التقييمات الداخلية املدرسية المتحاانت الفصل الدراسي الثالث للعام

طلبة د القليل جدا من إن مستوى حتصيل العد .واليت تراوحت من ضعيفة يف املرحلة املتوسطة إىل متميزة يف املرحلة الثانويةالصفوف 
أو الختبارات الثانوية العامة الربيطانية الدولية لعام  8102الذين خضعوا الختبارات وزارة الرتبية والتعليم للعام  املرحلة الثانوية

ال أن احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية تظهر أن اإلجنازات مقبولة ألن معظمهم حيققون إ، يرتاوح بني مقبول ومتميز 8102
 مستوايت حتصيل تتماشى مع توقعات املنهاج التعليمي.

  رحلة لبة املحياهتم اليومية، على سبيل املثال، يتمكن ط علىيظهر معظم الّطلبة فهًما يالئم الفئة العمرية ملبادئ اإلسالم وانعكاسها
آداب اإلسالم على حنو مناسب، إال أن  املتوسطة من مناقشة املبادئ اإلسالمية املتعلقة إبنشاء العالقات مع اآلخرين. يطبق الّطلبة 

 مهاراهتم يف تالوة القرآن الكرمي مع اتباع أحكام التجويد تعد أقل تطورًا.
 جودة التعلم والفهم بشكل أكرب من خالل قيام املعلمنينيمكان حتسحيرز الّطلبة تقدًما مقبواًل يف مجيع املراحل، إال أنه ابإل  

 ابستخدام األسئلة املفتوحة.

  

ربية
 الع

لغة
ال

 

 .إن إجنازات الّطلبة يف اللغة العربية كلغة أوىل جيدة بشكل عام وقد حتسنت منذ التقييم السابق 
  إىل حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة، بينما تظهر  8102تشري التقييمات الداخلية املدرسية المتحاانت الفصل الدراسي الثالث للعام

ختبارات الشهادة العامة الألول مرة  خضعوااخلاصة ابلعدد القليل جًدا من الّطلبة الذين  8102للعام  اخلارجيةبياانت التقييمات 
 ( حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة.IGCSEالثانوي )الدولية للتعليم 

  تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة بشكل عام ألن غالبيتهم حيققون مستوايت تفوق
 توقعات املنهاج التعليمي، بينما تعترب مستوايت التحصيل يف املرحلة املتوسطة مقبولة.

 لفهم القرائي واالستماع والتحدث تتماشى مع التوقعات يف املرحلة املتوسطة، لكنها جيدة يف املراحل األخرى، إن مهارات الّطلبة يف ا
الّطلبة يظهرون ثقة أقل، ال سيما يف املرحلة الثانوية، يف استخدام قواعد الكتابة ابللغة العربية الفصحى عندما يشاركون إال أن 

 بة.أبنشطة الكتابة املوسعة واألكثر صعو 
  سامهت عمليات . هااملستوايت األولية اليت بدأوا منحترز معظم جمموعات الّطلبة، ابستثناء يف املرحلة املتوسطة، تقدًما جيًدا قياًسا إىل

 يف رفع مستوى مهارات القراءة لدى معظم الّطلبة.األخرية لقراءة ادعم 
  تحصيل جيدة لام وقد حتسنت منذ التقييم السابق، كما أن مستوايت عاإن إجنازات الّطلبة يف اللغة العربية كلغة اثنية جيدة بشكل

 ألن غالبيتهم حيققون مستوايت أفضل من توقعات الفئة العمرية.
 الّدراسّية وأعمال  ، بينما تظهر احلصصتشري بياانت التقييمات الداخلية املدرسية إىل حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة بشكل عام

حتقيق مستوايت حتصيل جيدة عموًما وجيدة جًدا يف املرحلة املتوسطة. إن مهارات االستماع والفهم والتحدث لدى الّطلبة احلالية 
 الّطلبة تفوق توقعات الفئة العمرّية، بينما تعترب قدرهتم على البدء إبجراء حماداثت هادفة أقل تطورًا نسبًيا.

 املستوايت األولية اليت بدأوا منها؛ ويرجع ذلك بشكل كبري إىل امتالك املعلمني حترز معظم جمموعات الّطلبة تقدًما جيًدا قياًسا إىل 
 توقعات عالية ال سيما يف املرحلة املتوسطة.
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عية
تما

الج
ت ا

اسا
لدر

ا
 

  .التقييمات شري تإن إجنازات الّطلبة يف الدراسات االجتماعية جيدة بشكل عام وقد حتسنت يف املرحلة املتوسطة منذ التقييم السابق
إىل حتقيق الّطلبة مستوايت حتصيل متميزة يف املرحلة االبتدائية ومقبولة يف  8102الداخلية المتحاانت الفصل الدراسي الثالث للعام 

 املرحلة املتوسطة، إال أن احلصص الدراسية وأعماهلم األخرية تظهر حتقيق مستوايت حتصيل جيدة بشكل عام.
  بيل مناسًبا للمفاهيم املرتبطة ابجلغرافيا واحلكومة واالقتصاد الوطين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، على سيظهر غالبية الّطلبة فهًما

ع غالبية طلبة املرحلة ، بينما يستطي دولة اإلمارات على احلياة فيهامن شرح أثر املناخ يفبثقة املثال، يتمكن طلبة املرحلة االبتدائية 
 يف تعزيز التطوير بشكل أكرب. 8180ز دولة اإلمارات على التعليم ودور أهداف معرض إكسبو املتوسطة من تفسري تركي

  متسق اما يبطئ وترية  بشكلحيقق الّطلبة تقدًما جيًدا بشكل عام، إال أنه ال يتم توفري مستوايت حتدي للطلبة ذوي اإلجنازات األعلى
 تقدمهم.

  

يزية
الجنل

غة ا
الل

 

 اللغة اإلجنليزية جيدة بشكل عام وجيدة جًدا يف املرحلة املتوسطة. إن إجنازات الّطلبة يف 
  إىل حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة بشكل عام،  8102تشري التقييمات الداخلية املدرسية المتحاانت الفصل الدراسي الثالث للعام

ن الّطلبة الذين خضعوا ألول مرة الختبارات واخلاصة ابلعدد القليل جًدا م 8102للعام  بينما تظهر بياانت التقييمات اخلارجية
 ( حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة.IGCSEالشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي )

  تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة بشكل عام ألن غالبيتهم حيققون مستوايت تفوق
ات التحدث واالستماع والقراءة والكتابة، على سبيل املثال، يقوم طلبة السنة الثانية بشكل مستقل معايري املنهاج التعليمي يف مهار 

 بكتابة سلسة من األحداث ابستخدام الروابط الزمنية، أما يف املرحلتني املتوسطة والثانوية، يستطيع الّطلبة استدالل املعاين بدقة عند
 يف حتسني مستوايت التحصيل يف مجيع املراحل. القراءة املتسارع م تطبيق برانمجحتليل النصوص الشعرية. ساه

  حترز معظم جمموعات الّطلبة تقدًما جيًدا بشكل عام، حيث أهنم حيققون تقدًما جيًدا يف الكتابة املوسعة ألن املعلمني يعززون مهارات
خصوًصا  وف، إال أن الّطلبة ذوي القدرات األقل،فال ويطوروهنا بشكل تدرجيي يف مجيع الصفكتابة الناشئة لدى طلبة رايض األطال

 ق تقدم أفضل.حتقي يفيف املرحلة املتوسطة، ال يتلقون دائًما الدعم الكايف يف شكل التلميحات أو مناذج الكتابة ملساعدهتم 

  

ات
ضي

لراي
ا

 
 .إن إجنازات الّطلبة يف الرايضيات جيدة 
  إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة بشكل عام،  8102الفصل الدراسي الثالث للعام تشري التقييمات الداخلية املدرسية المتحاانت

 حيث أهنا ضعيفة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية وضعيفة جًدا يف املرحلة املتوسطة.
  ختبارات الشهادة واخلاصة ابلعدد القليل جًدا من الّطلبة الذين خضعوا ألول مرة ال 8102تشري بياانت التقييمات اخلارجية للعام

 ( إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة.IGCSEالعامة الدولية للتعليم الثانوي )
  احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة ألن غالبيتهم يظهرون مستوايت معرفة وفهم للمفاهيم تظهر

 .ة على حنو مناسبر طو احلسابية متعترب مهاراهتم كما احلسابية، مثل األعداد والقياس واهلندسة، تفوق توقعات املنهاج التعليمي،  
 ية بتقدير وقياس طول األغراض املختلفة يف الغرف الصفية ومقارنة أطواهلا، ومع وصوهلم إىل املرحلة يقوم طلبة املرحلة االبتدائ

 الثانوية، يستخدم الّطلبة هذ  املهارات لقياس األشياء متعددة األسطح بكفاءة.
 ملراحل، تقدًما جيًدا بشكل عام، إال أن الّطلبة ذوي اإلجن ًما إىل ازات األعلى ال ينتقلون دائحيرز الّطلبة، يف مجيع اجملموعات وا

 النشاط التايل بشكل سريع اما يبطئ وترية تقدمهم.

  



 

11 

لوم
الع

 

  يف العلوم ال تزال جيدة بشكل عام وقد حتسنت يف املرحلة الثانوية منذ التقييم السابق.إن إجنازات الّطلبة 
 إىل حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة، بينما تظهر 8102للعام  تشري التقييمات الداخلية املدرسية المتحاانت الفصل الدراسي الثالث 

واخلاصة ابلعدد القليل جًدا من الّطلبة الذين خضعوا ألول مرة الختبارات الشهادة العامة  8102بياانت التقييمات اخلارجية للعام 
 ( إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة.IGCSEالدولية للتعليم الثانوي )

  الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة يف مجيع املراحل ألن غالبيتهم يظهرون مستوايت معرفة تظهر احلصص
ومهارات وفهم تفوق توقعات املنهاج التعليمي. يظهر طلبة املرحلة االبتدائية معرفة وفهم مناسبني ابلعمليات الفيزايئية مثل الدوائر 

لبة يف التخطيط تعترب مهارات الطّ  ليات احليوية مثل انقسام اخلالاي.لبة املرحلة املتوسطة من شرح العمالكهرابئية، بينما يتمكن ط
 املستقل والتحقيق خالل االستقصاءات العلمية أقل تطورًا.

 لى حتدايت نطوي عحترز معظم جمموعات الّطلبة تقدًما جيًدا، إال أن الّطلبة ذوي اإلجنازات األعلى ال يتلقون دوًما املهام اليت ت
 لتوسيع نطاق معرفتهم وفهمهم.

  

رى
ألخ

د ا
ملوا

ا
 

 .إن إجنازات الّطلبة يف املواد األخرى جيدة بشكل عام، وقد حتسنت منذ التقييم السابق 
  ائج نتإىل حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة، بينما تظهر  8102تشري التقييمات الداخلية المتحاانت الفصل الدراسي الثالث للعام

واليت خضع هلا عدد قليل جًدا من الّطلبة ألول مرة،  8102( للعام IGCSEاختبارات الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي )
حتقيق مستوايت حتصيل متفاوتة، حيث أهنا كانت ضعيفة يف دراسات األعمال وتقنية املعلومات واالتصاالت واجلغرافيا وجيدة جًدا 

 .يف اللغة الفرنسية
 .تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة بشكل عام 
  ،قوم طلبة املرحلة ييقوم الّطلبة، يف الرتبية الفنية، إبنتاج أعمال فنية ابستخدام جمموعة متنوعة من الوسائل، على سبيل املثال

 كقاعدة.  املتوسطة بتصميم وصنع املنحواتت الطينية ابستخدام اهلياكل
   ،ام مهارات رمي الكرة املرحلة االبتدائية ابستخد طلبة يقوم كماتسهم حصص الرتبية الرايضية يف احلفاظ على النشاط البدين للّطلبة

 ب الكريكت.والتقاطها بثقة عند لع
  يها خالل أدائهم، بينما الصعبة والبناء عليتمكن طلبة املرحلة االبتدائية يف السنة اخلامسة، يف الرتبية املوسيقية، من تكرار اإليقاعات

 تعد مهاراهتم يف العزف على لوحة املفاتيح أقل تطورًا.
 ية، بينما تعترب ابستخدام الرسوم البيانية السكان اتيتمكن طلبة املرحلة املتوسطة، يف اجلغرافيا، من شرح األنواع املختلفة للمجتمع

 ا.مهاراهتم يف رسم الرسوم البيانية أقل تطورً 

  

علم
 الت

ات
هار

م
 

 .إن مهارات التعلم جيدة بشكل عام 
 .يتواصل معظم الّطلبة بشكل فعال مع أقراهنم واملعلمني 
 .يتوىل الّطلبة األدوار ويتشاركون املهام بفعالية خالل أعمال اجملموعات 
  لتمثيل البياين.اوالقيام مبهام خاصة ابملواد مثل العروض يستخدم الّطلبة املصادر التقنية على حنو مناسب إلجراء البحث والتقدمي 
  إن مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت لدى الّطلبة ُمطّورة على حنو مناسب يف معظم املواد الّدراسّية ألن احلصص تتضمن فرص

من خالل ملء  األطفال فهمهم للقياسمتواترة للتعامل مع املشكالت أو التفكري بشكل انقد، على سبيل املثال، يُطّور طلبة رايض 
عترب أسئلتهم عند مناقشة نصوص حمددة، إاّل أّن هذ  املهارات ال ت بطرح احلاوايت ابلرمل واملاء، ويف املرحلة املتوسطة، يقوم الّطلبة

 متسقة بعد يف مواد املناهج العربّية.
 مرّية بفعالية لتقييم مستوايت تقدمهم.يستخدم الّطلبة بثقة أساليب الّتقييم الذايت املالئمة للفئة الع 
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 جماالت التحسني جماالت القوة النسبية املواد

 الرتبية اإلسالمية
 .فهم الّطلبة آلداب اإلسالم  
 .تطبيق الّطلبة ملبادئ اإلسالم يف حياهتم اليومية  

 .قدرة الّطلبة على تالوة القرآن الكرمي مع اتباع أحكام التجويد  
 .فهم الّطلبة العميق ملبادئ اإلسالم 

 اللغة العربية
  ى.ابللغة العربية الفصح التحدثمهارات الّطلبة يف 
 .مهارات الفهم القرائي لدى الّطلبة  

 .مهارات الكتابة املوسعة ابستخدام اللغة العربية الفصحى  
  

الدراسات 
 االجتماعية

  علقة بدولة املتفهم الّطلبة الواضح للمفاهيم اجلغرافية
  اإلمارات العربية املتحدة.

  قدرة طلبة املرحلة املتوسطة على مناقشة أثر القرارات
على جمتمع دولة اإلمارات املتخذة االسرتاتيجية 

 العربية املتحدة.

  قدرة طلبة املرحلة االبتدائية على بناء الروابط، مثاًل بني موقع دولة
 اإلمارات االسرتاتيجي واقتصادها.

 .توفري مستوايت التحدي املتسقة للطلبة ذوي اإلجنازات األعلى  

 اللغة االجنليزية

  القراءة والتواصل ابللغة اإلجنليزّية لدى مهارات
 الّطلبة.

  قدرة الّطلبة على استدالل املعىن من جمموعة متنوعة
 من النصوص.

  ملرحلتني اتوفري املزيد من الفرص اليت تتيح الكتابة بتوسع ال سيما يف
  املتوسطة والثانوية.

  مناذج الكتابة أو التلميحات، مع  "الدعائم"، مثلأسلوب استخدام
الّطلبة ذوي اإلجنازات األقل لتطوير مهارات الكتابة لديهم بشكل 

 أكرب.

 الرايضيات
 احلسابية لدى الّطلبة. املهارات 
 .مهارات القياس لدى الّطلبة  

  املشكالت املفتوحة.مهارات الّطلبة يف حل  
 قدم الّطلبة ذوي اإلجنازات األعلى بشكل متسق يف احلصص ت

 الدراسية.

 العلوم
 .معرفة الّطلبة وفهمهم للعمليات احليوية والفيزايئية  

 
  قدرة الّطلبة على التوقع والتوصل إىل االستنتاجات عند القيام

  ابملهام العملية يف العلوم.
  

 املواد األخرى
  تالتعامل مع الكرة يف لعبة الكريكقدرة الّطلبة على.  
 ية املبدع لإليقاع يف الرتب همفهم الّطلبة واستخدام

  املوسيقية.

 .مهارات الّطلبة يف العزف على لوحة املفاتيح يف الرتبية املوسيقية  
  مهارات الّطلبة يف متثيل املعلومات ابستخدام األشكال البيانية يف

 اجلغرافيا.
 

فهم واستخدام أنظمة التقييم ألجل التعلم مثل تقييم   مهارات التعلم
 األقران.

  املهارات التنظيمية ال سيما يف رايض األطفال واملرحلة
  االبتدائية.

  تطوير مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت واستخدام التقنية
   بشكل أكرب يف مواد املناهج العربية.
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 جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار: 8معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 التطور الشخصي جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

ة وثقافات وثقافة االمارت العربية املتحدفهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 
 العامل

 ملسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكارا جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

  ماد إجيابيون ومسؤولون ويُظهرون قدرة على االعت بشكل عام، كما أهنمإن جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار لدى الطلبة جيدة جًدا
 ذات.العلى 

 سود املدرسة سلوك إجيايب جًدا اما يسهم يف  توفري بيئة تعلم تتسم بدرجة عالية من االحرتام والرتابط.ي 
 ن دائًما أطعمة صحّية إىل إال أهنم ال حيضرو ساليب احلياة الصحية ويعرفون كيفية حتسني صحتهم من خالل األنشطة البدنية والرايضة، أب يظهر الّطلبة معرفة

 املدرسة.
  لكنها تتحسن، كما اآلن قبولة مواليت تعترب أدت إجراءات املتابعة الدقيقة والعقوابت احلامسة املطبقة يف املدرسة إىل حتسني مستوايت احلضور مبرور الوقت

 .صول إىل املدرسة يف الوقت احملدديلتزم معظم الطلبة ابلو 
  الطلبة فهًما مناسًبا للقيم اإلسالمية من خالل مواقفهم اليت تتسم ابالحرتام والتسامح. يُظهر 
  مثل يوم العلم واليوم الوطين،  ية، ويساعدون يف تنظيم الفعاليات املدرسالطلبة دراية كبرية واحرتام جتا  ثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة وتراثهايُبدي ،

 قائهم.للثقافات واجملتمعات األخرى، ال سيما ثقافات البلدان اليت أييت منها أصد اعميقً  ا  البيئة متعددة الثقافات تقديرً يكتسب الطلبة يف هذ كما
  م إىل املدرسة وانصرافهم عند وصوهلاألصغر سًنا يساعد الطلبة األكرب سًنا أقراهنم  ، حيثمسؤوليات قيادية يف الصف وحول املدرسةحيرص الّطلبة على تويل

جلمع التربعات  إعادة تدوير املالبس واأللعاب حيث قرروا مثاًل  ،ابلتعاطف جتا  أفراد اجملتمع األقل حظًا ويقومون بدعمهم احسً أيًضا منها. يُطّور الطلبة 
 هوة الصباحية اليت تُنظم شهراًي ألولياء األمور.اخلريية لدعمهم، كما تتناوب الصفوف على صنع وتزين الكعكات لتقدميها يف فاعلية الق

 كار يف يتجاوبون بشكل مناسب مع فرص التعلم املستقل ويُظهرون سعة حيلة وقدرة على االبتو ويُظهرون قدرة على املثابرة  وفيعمل الطلبة جبد يف الصف
 هنجهم جتا  التعلم.

  اعتيادييستخدم الطلبة التقنيات اجلديدة يف التعلم بشكل.  

 
 :جماالت القوة النسبية

 .جودة مواقف وسلوك الطلبة اجليدة جًدا 
 .مهارات اإلبداع والتعلم املستقل املطّورة على حنٍو مناسب لدى الطلبة ومهارات االبتكار اليت يُظهروهنا يف احلصص الدراسية 

 
  جماالت التحسني:

 .مستوايت حضور الطلبة بصفة عامة 
  تناول األطعمة الصحية.مهية الطلبة ألتطوير فهم 
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 : جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 التدريس ألجل تعلم فعال جيد جيد جيد جيد

 التقييم جيد جيد جيد جيد

  مقبولة يف الرتبية اإلسالمية.و بشكل عام إن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة 
  تدعم التدريس بفاعلية.س مفصلة و و لدى مجيع املعلمني معرفة جيدة ابملادة الدراسية ويفهم معظمهم الكيفية اليت يتعلم من خالهلا الطلبة، وتعد خطط الدر 
  بية.املشكالت، إال أن هذا يكون أقل اتساقًا يف مواد املناهج العر ُتستخدم األسئلة ذات املستوى العايل بفاعلية لتعزيز مهارات التفكري الناقد وحل 
 ية يف مواد املناهج العربية أقل استخدام التقنيعد اسرتاتيجيات خمتلفة ومصادر متنوعة، تشمل التقنية، لتعزيز خربات التعلم، بينما  بفاعلية يوظف املعلمون

 علم الطلبة ابلتجارب اليومية، مثاًل، من خالل قياس مساحة الكثبان الرملية املتنقلة يف الصحراء.تطورًا. يقوم املعلمون على حنِو فعال بربط خربات ت
  اإلبداع فرص لطلبة لإن النهج العملي املتبع يف معظم املواد جتا  التعلم يعزز مهارات التعلم املستقل ويعّمق من فهم الطلبة. أصبح املعلمون اآلن يتيحون

 لكتابة يف املرحلة االبتدائية.ل همل قيامهم بوضع خريطة بتفاصيل القصة إلهلاميف أساليب التعلم، مث
   للتقييم حياذي املنهاج الوطين الربيطاين بشكل أوثق من أجل دعم املقارنة املعيارية املرجعية الدقيقة قياًسا إىل املعايري  دقيًقاقدمت املدرسة مؤخًرا نظاًما

 الوطنية والدولية.
 س من قبل و ستمر قياًسا إىل نواتج التعلم يعد جزًء ال يتجزأ من احلصص الدراسية، ويتم حتليل املعلومات واستخدامها يف مواءمة خطط الدر إن التقييم امل

اد املناهج منتظمة للطلبة ذوي القدرات األعلى، ال سيما يف مو  مستوايت حتديمعظم املعلمني يف معظم املواد، بينما ال يقوم أقلية من املعلمني بتوفري 
 العربية.

 اليت تناسب فئة الطلبة  يم الذايتيالتصحيح املنتظمة اليت لوحظت يف الكتب تدعم تقدم الطلبة، كما أن استخدام أساليب التق عة وعمليةإن التغذية الراج
ملراحل.  العمرية يظهر بوضوح يف مجيع ا

 
 :جماالت القوة النسبية

 األسئلة يف معظم املواد. معرفة املعلمني ابملادة الدراسية وجودة 
  مثل استخدام اخلرائط الذهنية واالستقصاء العملي واالستخدام الفعال للتقنية.يف التعلم الطلبةالذي يتبعه النهج املبدع ، 

 
  جماالت التحسني:

  التوقعات واستخدام أسئلة التفكري العليا يف مواد املناهج العربية.مستوى رفع 
  قياًسا إىل املعايري الوطنية والدولية.ملستوايت التحصيل الدراسي مقارنة معيارية مرجعية إلجراء تطبيق امارسات جديدة 
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 : جودة املنهاج التعليمي4معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه جيد جيد جيد جيد

 مواءمة املنهاج التعليمي جيد جيد جيد جيد

  التعلم بناء عنصر تقدم  يتم .بني تعزيز املعرفة واملهارات اجيدً  ويوفر توازانً  ةمناسببشمولية املنهاج يتسم . بشكل عامإن جودة املنهاج التعليمي جيدة
 إعداًدا مناسًبا للمرحلة املقبلة من التعليم.يتم إعداد الطلبة و بفاعلية يف املنهاج، مثل تطور مهارات الكتابة، 

  لطلبة األكرب سًنا على اإن املوضوعات اليت جتمع بني جماالت املنهاج التعليمي مُتكن غالبية الطلبة من نقل خربات التعلم بفاعلية بني املواد الدراسية. حيصل
 امعة. لتحاق ابجلاماهتم واالستعداد لالجمموعة جيدة من خيارات املواد الدراسية اليت مُتكنهم من تطوير اهتم

  ومتطلبات املنهاج تحدة العربية املدولة اإلمارات الوطنية لألولوايت ليقوم املعلمون وأعضاء القيادة مبراجعة املنهاج التعليمي ابنتظام للحفاظ على حماذاته
 الوطين الربيطاين. 

 حاب اهلمم، احتياجات مجيع جمموعات الطلبة تقريًبا، ال سيما ابلنسبة للطلبة ذوي القدرات األقل وأصقوم املعلمون بتعديل املنهاج التعليمي بنجاح لتلبية ي
وبني ت إال أهنا ال متتد لتشمل الطلبة املوهالأنشطة العمل، وعلى الرغم من إجراء بعض التعدييف انجح مراعاة الفروق الفردية بشكل الل وذلك من خ

 . الدراسية احلصص واملتفوقني بشكل متسق يف مجيع
  اجلديدة، مثل  يتم متكينهم من استخدام التقنياتكما  الّطلبة،لتطوير مهارات االبتكار وأداء املشاريع لدى يدعم املنهاج التعليمي توفري فرص مناسبة

 . قل تطورًاأشاريع الفرص املتاحة هلم لتطوير مهارات أداء املتعترب إلنشاء وختطيط الرسوم البيانية، بينما  ،األجهزة اللوحية
 وحتظى أنشطة  ،اهتممإن النطاق اجليد من األنشطة الالصفية املتاحة للطلبة، واليت تشمل األنشطة األكادميية والثقافية والرايضية، مُتكنهم من تطوير اهتما

 الكريكت حتديًدا بشعبية.لعبة السباحة و 
  لتعزيز لعربية املتحدة اويف طابور الصباح إجياد صالت منظمة بشكل مناسب مع موضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات الدراسية يتم يف معظم املواد

 فهم الطلبة الواضح هلا.
 السائدة قات اإلجيابية جًدا ُيدّرس برانمج الرتبية األخالقية أسبوعًيا كمادة منفصلة، وتنعكس القيم اليت يستند عليها الربانمج من خالل مواقف الطلبة والعال

 يف املدرسة. 

 

 :جماالت القوة النسبية

  املنهاج التعليمي واألنشطة الالصفية وخيارات املواد اليت تثري تعلم الطلبة. موادالروابط بني 
 .التعديل الناجح للمنهاج التعليمي من أجل تلبية احتياجات الطلبة ذوي القدرات األقل وأصحاب اهلمم 

 
  التحسني:جماالت 

 .تعديل املنهاج التعليمي لتلبية احتياجات الطلبة ذوي اإلجنازات األعلى 
  للطلبة تطوير مهارات أداء املشاريع.اليت تتيح فرص الاالستمرار يف توفري 
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  : جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم5معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

احملافظة على صحة الطلبة وسالمتهم، مبا يف ذلك إجراءات وترتيبات احلماية/"محاية  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 
 الطفل"

 رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم  جيد جيد جيد جيد

 وتعد تدابري الرعاية والدعم جيدة.  ،اإلرشاد والدعم هلم جيدة جًدا إمجااًل محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي  إن جودة 
  ومحاية الطفل، ويشمل ذلك االستخدام اآلمن لشبكة اإلنرتنت، ويتم دعمها من خالل توفري تدريبات للحفاظ على سالمة الّطلبة توجد سياسة واضحة

 ل بفاعلية مع حاالت التنمر احملتملة القليلة جًدا.لمعلمني وأولياء األمور والطلبة، وقد مت التعاممنتظمة ل
  خطوات عالجية  ويتم حتليل نتائج تفقدات السالمة الشاملة ويؤدي ذلك إىل اختاذعلى حنٍو مناسب بيئة تعلم جذابة، صانة املتوفر املباين واملنشآت املدرسية

 عند احلاجة.
  لبة، ويشمل ذلك أصحاب اهلمم.الحتياجات التعليمية لدى مجيع الطلإن املدرسة مناسبة 
 جراءات املتبعة لتعزيز إن سياسة احلياة الصحية املدرسية الشاملة هلا أثر فعال على معظم الطلبة، ال سيما فيما يتعلق مبمارسة التمارين الرايضية، إال أن اإل

 التغذية الصحية تعد أقل فاعلية.
 ضور حتسًنا منذ ؛ نتيجة لذلك، شهدت مستوايت احلبعنايةؤسس العاملون يف املدرسة عالقات إجيابية جًدا وهادفة مع الطلبة، وُتطبق سياسة إدارة السلوك ي

 زايرة التقييم السابقة.
  الل النشرات على الرغم من التذكري األسبوعي من خاحلضور بدقة والتواصل مع أولياء األمور ابنتظام يف حال غياب الطالب، إال أنه مستوايت جتري متابعة

 .فقطمستوايت احلضور مقبولة ال تزال اإلخبارية والرسائل اإللكرتونية 
  ،يعتمد حتديد الطلبة املوهوبني واملتفوقني اعتماًدا كبريًا على قدراهتم األكادميية.بينما لدى املدرسة أنظمة واضحة لتحديد الطلبة أصحاب اهلمم 
 املقدمة للطلبة  ديبينما ال تعد مستوايت التحدرسة دعًما فعااًل ملعظم الطلبة أصحاب اهلمم إما يف الصف أو من خالل املختصني يف غرفة املصادر، توفر امل

 املوهوبني واملتفوقني متسقة حىت اآلن يف مجيع املواد الدراسية.
  للطلبة األكرب سًنا. مهنية توفر املدرسة إرشادات أكادميية و 

 
 :جماالت القوة النسبية

  رفاهية الطلبة ومحايتهم.تدابري حتقيق 
 .العالقات اإلجيابية واهلادفة وجودة تدابري إدارة السلوك 

 
  جماالت التحسني:

 .تعزيز أساليب احلياة الصحية 
 .تعزيز مستوايت احلضور وااللتزام ابلوقت 
  الدراسية للطلبة املوهوبني واملتفوقني يف مجيع املواد مستوايت التحديتوفري. 
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 : جودة قيادة املدرسة وإدارهتا6معيار األداء 

 مؤشرات األداء:

 فعالية القيادة املدرسية جيد جداً 

 الذايت والتخطيط للتطوير وميالتق جيد جداً 

 عالقات الشراكة مع أولياء األمور واجملتمع جيد

 احلوكمة* جيد جداً 

 إدارة املدرسة مبا يف ذلك الكادر واملرافق واملصادر جيد جداً 

  ،جه واضحني املستوى ويوفرون رؤية وتو  ا عايلاملدير اجلديد، التزامً بقيادة إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة جًدا إمجااًل. ُيظهر مجيع أعضاء القيادة
لعاملني توفر املدرسة أجواء تعاونية مفتوحة اما يرفع من الروح املعنوية لدى ادولة اإلمارات العربية املتحدة؛ نتيجة لذلك، الوطنية لولوايت األجًدا حياذاين 

 ويؤدي إىل حتسني مستوى السلوك.
 م يتابعون وقد جنح أعضاء القيادة يف دفع التحسينات يف إجنازات الطلبة احملرزة يف مجيع املواد تقريًبا، كما أهن ،يفّوض املدير املسؤوليات القيادية بكفاءة عالية

 الطلبة وجتري مساءلة املعلمني حول تقدم الطالب. تعلم جودة التدريس بفاعلية ويركزون على نواتج 
  ل عليها من مجيع األطراف ها بدقة كبرية مستعينة ابملعلومات اليت حتصء، وتُقّيم املدرسة أدايرالتطو مع خطة بشكل وثيق  الذايت املدرسيتقومي عملية التتطابق

دة اليت استحدثتها لضمان حتقيق النجاح. إن األنظمة اجلديبعناية كما تنطوي خطط العمل املرتبطة هبذ  املعلومات على تفاصيل وجتري متابعتها   ،املعنية
عايري املنهاج الوطين مببشكل وثيق لتقييم مستوايت حتصيل الطلبة وإخضاعها للمقارنة املعيارية املرجعية ترتبط  8102م املدرسة يف شهر سبتمرب من عا

 إلجنازات قياًسا إىل املعايري الوطنية والدولية.ستوى امل اآلن تقييم دقيق، وتوفر الربيطاين
 استطالع ار إىل وتسعى ابستمر  ،تفاعل أولياء األمور من خالل التواصل الرقمي ملتابعة وتتخذ املدرسة إجراءات استباقية ،إن جودة عالقات الشراكة جيدة

قق املدرسة نفس هذا تقدم أبنائهم، بينما ال حتستوايت على اطالع مناسب مبتبقيهم أولياء األمور املرسلة إىل التقارير املنتظمة واملفصلة إن وجهات نظرهم. 
 املستوى من النجاح يف حثهم على دعم تدابري تعزيز التغذية الصحية ومستوايت احلضور. 

   ات فرص ملشاركة أفضل املمارسالعالقات توجد عالقات شراكة قوية مع املدارس األخرى، ويشمل ذلك املدرسة األم يف اململكة املتحدة، وتوفر هذ
 وتوفري برامج التطوير املهين. 

 ات ساء عاماًل قواًي من عوامل التغيري، ويقوم مبساءلة أعضاء القيادة بقدر كبري من الفاعلية. إن املراجعات األخرية اليت خضعت هلا السياميثل جملس األمن
 املدرسية متتثل للمتطلبات األخرية وتناسب الغرض منها. 

 ملدرسة املرافق واملساحات ة مؤهلني أتهياًل مناسًبا ويتم توزيعهم بفاعلية. تستخدم امجيع املعلمني يف املدرس ومية املدرسية بكفاءة كبرية، ويعتربُتدار الشؤون الي
 التقنية. من املصادر عالية اجلودة اليت تشملاجملموعة الواسعة ويتم دعم التعلم بفاعلية من خالل  ،املتوفرة يف املبىن الصغري بشكل جيد للغاية

  يف مبادرة "سؤال لكل يوم" اليت أطلقتها دائرة التعليم واملعرفة من أجل تعزيز مستوايت التحصيل الدراسي يفتشجع املدرسة الطلبة بفاعلية على املشاركة 
 ة للتعليم الثانوييالتقييمات الدولية، ويتم تشجيع ودعم الطالبات وكذلك الطالب الذكور يف املرحلة الثانوية للمشاركة يف اختبارات الشهادة العامة الدول

(IGCSE)  املو( ستوى املتقدم الدويلIAL.) 

 
 :جماالت القوة النسبية

  إجنازات الطلبة.مستوى أثر القيادة املدرسية على رفع 
  الروح املعنوية لدى العاملني وحتسني السلوك.تعزيز بيئة التعلم اإلجيابية اليت تسهم يف 
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 فاعلية جملس األمناء الذي يقوم مبساءلة القيادة املدرسية. 

 
  التحسني:جماالت 

  حلضور.ااالستمرار يف تعزيز مشاركة أولياء األمور بنشاط يف احلياة املدرسية واحلصول على دعمهم يف تعزيز العادات الغذائية الصحية ومستوايت 
 .ترسيخ ومتابعة فاعلية أنظمة التقييم املقدمة حديثًا من أجل إجراء مقارنة معيارية مرجعية دقيقة لإلجنازات 

 ابملدارس اخلاصة فقط*خاص 


