تقرير التقييم
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الفاعلية العامة للمدرسة :جيد جدا
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معلومات المدرسة

تاريخ التقييم

معلومات عامة

معلومات الموظفين

من

 28شعبان 1439

إلى  1رمضان 1439

من

 14مايو 2018

إلى  17مايو 2018

اسم المدرسة

أكادميية الشيخ زايد للبنني

رقم المدرسة

264

عنوان المدرسة

شارع الفالح ،أبوظيب

رقم الهاتف

+971 0(2) 203 3333

البريد اإللكتروني

zayedpa.boys@adec.ac.ae

الموقع اإللكتروني للمدرسة

www.zayedacademy.ae/boys

المنهاج الدراسي

أمريكي

المراحل الدراسية

رياض أطفال إىل املرحلة املتوسطة

الرسوم الدراسية

من  47,900درهم إىل  58,200درهم
(مرتفع إىل مرتفع جداً)

عدد الحصص التي تمت مشاهدتها

121

عدد الحصص المشتركة التي تمت مشاهدتها

12

عدد المعلمين

79

نسبة تغيير المعلمين

%19

عدد مساعدي المعلمين

30

نسبة المعلمين إلى الطلبة

12 :1

العدد اإلجمالي للطلبة

1047

نسبة الطلبة اإلماراتيين

%93
 .1األردن %2
 .2مصر %1

الجنسيات األعلى نسبة في المدرسة

معلومات الطلبة

 .3أمريكا %1
نسبة الطلبة ذوي الهمم
نسبة الطلبة في كل مرحلة

الجنس

%10

رياض األطفال%22 :

املتوسطة%30 :

االبتدائية%48 :

الثانوية:ال ينطبق

ذكور وإناث :مرحلة الروضة األوىل إىل الصف
الثالث
ذكور :الصف الرابع إىل التاسع
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أداء المدرسة

معيار األداء :1

معيار األداء :2

جودة إنجازات الطلبة

جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات
االبتكار

جيد جدا

متميز

معيار األداء :3

معيار األداء :4

جودة عمليات التدريس والتقييم

جودة المنهاج التعليمي

جيد جدا

جيد جدا

معيار األداء :5

معيار األداء :6

جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم

جودة قيادة المدرسة وإدارتها

لهم

متميز

متميز
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تقييم األداء العام للمدرسة


إن األداء العام للمدرسة جيد جداً .ازدادت أعداد الطلبة املسجلني يف املدرسة منذ زيارة التقييم السابقة حيث أصبح لديها اآلن طلبة يف
الصف التاسع.



إن إجنازات الطلبة جيدة جداً بشكل عام ،بينما تعترب مستويات حتصيلهم جيدة عموماً وجيدة جيداً يف رياض األطفال ويف اللغة العربية كلغة
ثانية .إن هذا التحسن الكبري يف مستويات التحصيل يف مجيع أقسام املدرسة هو نتيجة التقدم اجليد جداً الذي حيرزه الطلبة مبن فيهم أصحاب
اهلمم .أن مهارات التعلم لدى الطلبة جيدة جداً بشكل عام.



إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة متميزة ،حيث أهنم يظهرون اعتزازاً مبدرستهم وتراثهم وديننهم وثقافتهم ،كما أهنم يبدون
احرتاماً لبعضهم اآلخر واملعلمني وأعضاء القيادة والثقافات األخرى .يعترب استخدام الطلبة املبتكر جداً لتقنية التعلم مثاالً على أفضل
املمارسات.



إن فعالية التدريس واستخدام التقييم جيدة جداً ،حيث ال تقل جودة التدريس عن جيدة جداً يف مجيع املواد الدراسية بينما تعترب متميزة يف
اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف رياض األطفال .ميتلك املعلمون معرفة قوية مبوادهم الدراسية ويعرفون طالهبم بشكل مالئم .ال يتم دائماً توفري
مستويات حتدي كافية للطلبة ذوي القدرات األعلى .إن عمليات التقييم منتظمة ودقيقة وتساهم يف قوة مبستويات التقدم اجليدة جداً اليت
حيرزها الطلبة يف املدرسة.



إن جودة املنهاج التعليمي جيدة جيداً ،ومتميزة يف رياض األطفال حيث يُعِد الطلبة للمرحلة املقبلة من تعليمهم .إن املنهاج متماسك وتتم
مراجعته على حنو مناسب يف مجيع أقسام املدرسة؛ إال أن منهاج املرحلة املتوسطة ال يزال حيتاج إىل حتضري الطلبة ذوي القدرات األعلى

بشكل كامل لتحديات التعلم يف املرحلة الثانوية .إن جمموعة خيارات األنشطة الصفية واالصفية متميزة ،كما توجد هنالك روابط جيدة جداً
بني جوانب التعلم.


إن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم متميزة .توفر املدرسة بيئة آمنة وخالية من املخاطر تعزز أساليب احلياة الصحية
والعالقات اإلجيابية لدى مجيع الطلبة .توفر املدرسة إرشاداً ودعماً ماهراً يتسم بالرعاية جلميع الطلبة ،وتعترب عملية حتديد ودعم الطلبة
أصحاب اهلمم من األمثلة على أفضل املمارسات؛ إال أن أثر الدعم املقدم للطلبة املوهوبني واملتفوقني ينبغي أن يكون أكرب.



إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا متميزة بشكل عام .يظهر أعضاء القيادة ،على مجيع املستويات ،التزاماً مبقولة الشيخ زايد (طيب اهلل ثراه)
"معرفة املاضي والتطلع للمستقبل" ويقومون ،بالشراكة مع أولياء األمور واجملتمع ،بتأسيس مدرسة ناجحة جديدة متتلك رؤية طموحة وتسودها
روح الرعاية .يضمن أعضاء جملس األمناء الداعمني وذوي اخلربة حتقيق املساءلة وتوفري التوجه االسرتاتيجي الواضح.
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التقدم المحرز منذ التقييم السابق ،والقدرة على التحسن
دورة
التقييم
السابقة



جيد

دورة
التقييم
الحالية

جيد جدا

قام أعضاء القيادة املدرسية بتنفيذ مجيع توصيات تقرير التقييم السابق؛ وقاموا بتحسني مجيع جوانب أداء املدرسة تقريباً ،إال أهنم حباجة إىل
التأثري بنفس هذه القوة على توفري مستويات التحدي للطلبة ذوي التحصيل األعلى.



شهدت مستويات حتصيل الطلبة حتسناً ملحوظاً بشكل عام يف مجيع املواد الدراسية وأصبحت اآلن جيدة على أقل تقدير يف مجيع أقسام
املدرسة ،بينما أصبحت مستويات تقدمهم جيدة جداً اآلن.



أصبحت جودة التطور الشخصي واالجتماعي للطلبة ومحايتهم ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم متميزة اآلن ،حيث أن الطلبة يزدهرون
يف هذه البيئة اآلمنة واحملفزة.



قام أعضاء القيادة بتطوير اسرتاتيجيات التدريس اليت تتمحور حول الطالب ،كما يقوم املعلمون اآلن باستخدام التقييم على حنو فعال جداً
يف احلصص الدراسية ويضعون أهداف واضحة من خالل احلوار مع الطلبة؛ وقد أفضى ذلك إىل حتقيق حتسني كبري يف مستوى إجنازات
الطلبة.



يضمن منهاج املدرسة ذو اجلودة اجليدة تلقي أولياء األمور والطلبة إرشاد ودعم أكادميي واضح وفعال يف تعليمهم .أصبح منهاج رياض
األطفال متميزاً اآلن.



يظهر أعضاء القيادة ،على مجيع املستويات ،قدرة متميزة على مواصلة االبتكار والتحسني مبرور الوقت حتت القيادة الفعالة واالستثنائية
للمدير.
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جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين
جوانب القوة الرئيسة


أثر أعضاء القيادة املدرسية وجملس األمناء يف تعزيز رسالة املدرسة بني الطلبة والعاملني وأولياء األمور.



فعالية التدريس يف تعزيز اخنراط الطلبة ومستويات تقدمهم يف مجيع املواد الدراسية.



جناح منهاج رياض األطفال يف توفري بداية قوية يف تعليم الطلبة األصغر سناً.



أثر إجراءات احلماية والرعاية والدعم واإلرشاد املدرسية على التطور الشخصي واالجتماعي لدى مجيع الطلبة.



األمثلة على أفضل املمارسات واملتعلقة بدعم الطلبة أصحاب اهلمم واالبتكار يف استخدام تقنية التعلم.

مجاالت التحسين الرئيسة
 .1رفع مستويات حتصيل الطلبة بشكل أكرب يف مجيع املواد الدراسية من خالل ما يلي:
.i

مواصلة تركيز املدرسة الدؤوب على مستويات تقدم الطلبة.

.ii

التأكد من امتالك مجيع املعلمني توقعات عالية حول مستويات حتصيل مجيع الطلبة وخصوصاً مع انتقاهلم إىل املرحلة الثانوية.

 .2زيادة مستويات التحدي املقدمة بالفعل للطلبة ،ال سيما ذوي اإلجنازات األعلى ،مع تقدمهم يف مراحل املدرسة من خالل ما يلي:
.i

تطوير برنامج ومنهاج املدرسة بشكل أكرب لتحديد ودعم الطلبة املوهوبني واملتفوقني.

.ii

قيام مجيع املعلمني باستخدام أسلوب طرح األسئلة بشكل فعال أكثر لتعزيز مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت.

.iii

استخدام مهارات التعاون والبحث بشكل أكرب لتطوير الطلبة كمتعلمني مستقلني.
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دعم القراءة


لدى املدرسة مكتبتان باإلضافة إىل أركان القراءة املنتشرة يف مجيع الغرف الصفية .يقوم املعلمون باستعارة الكتب بانتظام الستخدامها يف
احلصص الدراسية بينما يقوم الطلبة بأخذ الكتب العربية واإلجنليزية والروائية وغري الروائية معهم إىل املنزل.



تتاح للطلبة جمموعة واسعة جداً من خيارات الكتب واملصادر الصادرة باللغة اإلجنليزية ،إال أن املدرسة حباجة إىل تطوير جمموعتها من الكتب
والقواميس العربية بشكل كامل.



يتم تعزيز خربات القراءة لدى الطلبة يف مجيع املراحل من خالل االستخدام املبتكر لتقنية التعلم .يقوم الطلبة بقراءة القصص على األجهزة
اللوحية ويتفاعلون معها من خالل لعب األلغاز وكتابة اإلجابات.



إن الربامج املنظمة للصوتيات والقراءة والكتابة فعالة جداً يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية ،حيث يتم تدرجيها بعناية وتتضمن حصص القراءة
املوجهة اليومية.



يستخدم الطلبة املكتبة يف احلصص الدراسية لدعم مهارات القراءة والكتابة املوسعة لديهم؛ كما أهنم يطورون مهارات التفكري الناقد والبحث
وينشؤون الصالت بتجارب احلياة الواقعية.



يقوم أولياء األمور بدعم مهارات القراءة لدى الطلبة بصفتهم شركاء ،كما يقوم منسقو القراءة واملعلمون بإرسال تقارير وجداول التقدم إىل
املنزل ،كما حتظى فعاليات القراءة اخلاصة حبضور جيد بشكل متزايد.



ي تم دعم القراءة بشكل مستمر يف مجيع أقسام املدرسة؛ كما أن املعلمني مدربون بشكل مناسب لدمج مهارات القراءة باللغتني العربية
واإلجنليزية يف موادهم الدراسية.



تقوم املدرسة بتحليل بيانات القراءة الداخلية واخلارجية بشكل دقيق ،ويقوم املعلمون بتحديث خطط دروسهم لتوفري املزيد من الفرص للطلبة
للتمرن على القراءة.



لدى املدرسة نظام مبتكر ملتابعة مستويات القراءة يف املنزل وتوثيقه عرب مقاطع الفيديو اليت يقدمها الطلبة.
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معيار األداء  :1جودة إنجازات الطلبة
مؤشرات أداء الطلبة

التربية اإلسالمية

اللغة العربية
(كلغة أولى)

اللغة العربية
(كلغة ثانية)

الدراسات االجتماعية

اللغة االنجليزية

الرياضيات

العلوم

المواد األخرى
(فن ،موسيقى ،رياضة)
مهارات التعلم

رياض األطفال

االبتدائي

المتوسط

التحصيل

جيد

جيد

جيد

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد جداً

جيد

جيد

التقدم

متميز

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

ال ينطبق

جيد جداً

جيد جداً

التقدم

ال ينطبق

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد

جيد

جيد

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد جداً

جيد

جيد

التقدم

متميز

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد جداً

جيد

جيد

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد

جيد

جيد

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

الثانوي
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مستوى اإلنجازات بشكل عام:


إن جودة إجنازات الطلبة جيدة جداً بشكل عام وتعترب مستويات حتصيلهم جيدة عموماً .يعترب مجيع الطلبة يف مجيع الصفوف جدد على
املدرسة خالل األعوام الثالثة املاضية؛ وتعامل أعضاء القيادة بشكل ناجح مع مستويات التحصيل املتدنية اليت أتى هبا الطلبة من تعلمهم
السابق .تظ هر التقييمات الداخلية املدرسية أن معظم الطلبة ،يف مجيع املواد الدراسية ،حيققون مستويات حتصيل تفوق معايري املنهاج
التعليمي يف املرحلة االبتدائية وتفوقها بكثري يف املرحلة املتوسطة .متت مشاهدة مستويات التحصيل اليت تفوق توقعات الفئة العمرية يف
احلصص الدراسية وعند التدقيق يف أعمال الطلبة .تظهر اختبارات قياس التقدم األكادميي ( )MAPيف اللغة اإلجنليزية والرياضيات
والعلوم صورة ضعيفة لكن متحسنة مقابل املعايري الدولية.



إن مستويات التحصيل يف رياض األطفال جيدة جداً ،حيث أهنا جيدة يف اللغة العربية كلغة ثانية ويف املواد غري األساسية بشكل عام يف
مجيع املراحل املدرسية.



حيرز غالبية الطلبة تقدماً جيداً جداً بشكل عام يف مجيع املواد الدراسية ومتميزاً يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف رياض األطفال .يتعلم
مجيع طلبة املدرسة تقريباً اللغة اإلجنليزية كلغة إضافية .حترز جمموعات الطلبة املختلفة ،مبن فيهم الطالبات يف رياض إىل الصف الثالث،
تقدماً مماثالً بشكل واسع للطلبة اآلخرين؛ إال أن الطلبة ذوي القدرات األعلى ال حيققون دائماً أعلى مستوى .إن مهارات التعلم لدى
الطلبة جيدة جداً.

المواد الدراسية:


إن إجنازات الطلبة يف التربية اإلسالمية جيدة جداً بشكل عام ،حيث حيقق غالبيتهم مستويات حتصيل تفوق توقعات املنهاج التعليمي
وحيرزون تقدماً جيداً جداً .يستطيع طلبة مرحلة الروضة الثانية تالوة سور من القرآن الكرمي بينما يستطيع أقلية ملحوظة منهم تالوهتا عن
ظهر قلب .يتمكن الطلبة أيضاً ،م ع وصوهلم إىل الصف التاسع ،القيام بشكل واثق بتحليل وشرح معاين السور املختلفة وتقدمي أمثلة
على مواقف من احلياة الواقعية.



إن إجنازات الطلبة يف اللغة العربية كلغة أولى جيدة جداً بشكل عام ومتميزة يف رياض األطفال حيث حيقق الطلبة مستويات حتصيل
جيدة جداً ال سيما يف مهارات التحدث واالستماع .إن مهارات الكتابة والقراءة اإلبداعية لدى الطلبة تفوق معايري املنهاج التعليمي يف
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة؛ إال أن مهارات التحدث باللغة العربية الفصحى لدى الطلبة األكرب سناً تعترب أقل تطوراً .تعترب مستويات
تقدم طلبة رياض األطفال متميزة بينما حيرز الطلبة األكرب سناً تقدماً جيداً جداً.



إن إجنازات الطلبة يف اللغة العربية كلغة ثانية جيدة جداً .حيقق عدد قليل جداً من الطلبة مستويات حتصيل تفوق بكثري معايري املنهاج
التعليمي وحيرزون مستويات تقدم أفضل من املتوقعة .تعترب مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة مطورة على حنو مناسب جداً
لدى الطلبة؛ كما أهنم يستطيعون استخدام جمموعة واسعة من املفردات املالئمة.



إن إجنازات الطلبة يف الدراسات االجتماعية جيدة جداً ،حيث حيقق غالبية كبرية منهم مستويات حتصيل تفوق توقعات املنهاج التعليمي
وحيرزون تقدماً جيداً جداً .يعرف غالبية طلبة رياض األطفال اآلن حقائق هامة حول دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بينما يظهر طلبة
الصف الرابع معرفة جيدة جداً مبؤسس دولة اإلمارات وإجنازات الشيخ زايد (طيب اهلل ثراه) .يتمكن أيضاً طلبة الصف الثامن املقارنة بني
احلضارات القدمية واحلديثة ومناقشة ظهورها يف أماكن حمددة .حيرص الطلبة بشكل كبري على مشاركة تعلمهم ودعم أقراهنم خالل أعمال
املشاريع املبتكرة.
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إن إجنازات الطلبة يف اللغة اإلنجليزية جيدة جداً بشكل عام ومتميزة يف رياض األطفال ،حيث حيقق غالبيتهم مستويات حتصيل تفوق
توقعات املنهاج التعليمي واليت حيققها أيضاً غالبية كبرية من طلبة رياض األطفال الذين يبدؤون تعليمهم باملدرسة وهم ميتلكون مهارات
حمدودة أو منعدمة باللغة اإلجنليزية .يتمكن الطلبة مع وصوهلم إىل مرحلة الروضة الثانية االستماع بانتباه للتعليمات والتحدث بثقة وكتابة
اجلمل البسيطة .حيرز الطلبة تقدماً جيداً جداًكمتعلمني اللغة اإلجنليزية كلغة إضافية ،ومع وصوهلم إىل الصف التاسع ،فإهنم يستطيعون
مناقشة نوايا الكاتب ويستطيعون الكتابة بطالقة ودقة.



إن إجنازات الطلبة يف الرياضيات جيدة جداً بشكل عام وتعترب مستويات حتصيلهم جيدة ومستويات تقدمهم جيدة جداً ،بينما حيقق
طلبة رياض األطفال إجنازات جيدة جداً .يستطيع غالبية طلبة املرحلتني االبتدائية واملتوسطة القيام باحلساب واالستدالل بفعالية كبرية يف
األعداد واجلرب ،بينما تعترب مهارات احلساب الذهين لديهم مطورة على حنو مالئم؛ ويستطيع غالبيتهم تذكر حقائق األعداد بسرعة .إن
مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت غري مطورة بنفس هذا القدر يف مجيع احلصص الدراسية مما يؤدي إىل عدم حتدي الطلبة ذوي
اإلجنازات األعلى بشكل كامل دائماً.



إن إجنازات الطلبة يف العلوم جيدة جداً بشكل عام وتعترب مستويات حتصيلهم جيدة يف مجيع احللقات .حيرز الطلبة أيضاً تقدماً جيداً
جداً يف مجيع أقسام املدرسة .يكتسب الطلبة أيضاً مهارات استقصاء واستكشاف علمي جيدة جداً ويستطيعون تطبيق مهارات التعلم
لديهم يف العلوم على حنو مالئم جداً باستخدام الطرق العلمية إلجراء التجارب واملفردات العلمية ،من جانب آخر ،يتم توفري مستويات
حتدي أقل للطلبة يف الصفوف العليا إلجراء البحوث بشكل مستقل.



إن إجنازات الطلبة يف المواد األخرى جيدة جداً ،حيث أهنم حيققون مستويات حتصيل جيدة جداً يف مجيع املراحل وحيرزون تقدماً جيداً
جداً .يطور الطلبة مهاراهتم اإلبداعية والفنية على حنو متزايد ويتعاونون يف الغالب ويطورون تقديرهم اجلمايل يف الرتبية الفنية واملوسيقية؛
كما أهنم يطورون مهاراهتم البدنية يف الرتبية الرياضية .يعترب استخدام الطلبة للتقنية قوياً بشكل استثنائي حيث أهنم يطبقون مهارات
تعلمهم يف الغرف الصفية وخارجها.

مهارات التعلم:


إن مهارات التعلم لدى الطلبة جيدة جداً ،ومتميزة يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف رياض األطفال .يطور الطلبة ،من رياض األطفال
وما فوق ،مواقف وعادات إجيابية ويشاركون بشكل قوي ويتعاونون على حنو مناسب يف املواد العملية مثل الرتبية الرياضية والفنية واملوسيقية.
يتوىل الطلبة كثرياً املسؤولية ويعرفون كيفية حتسني أعماهلم باالستناد على التغذية الراجعة اليت يقدمها املعلمون هلم .يقوم الطلبة بتصميم
مشاريع مبتكرة تظهر ثقتهم وترتبط عادة برتاث وثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ كما يظهر تطبيقهم على العامل الواقعي يف احلصص
الدراسية والنوادي واالنشطة .يستخدم الطلبة بشكل فعال جداً تقنيات التعلم يف احلصص الدراسية ،إال أن مهارات التفكري الناقد وحل
املشكالت لديهم تعترب أقل تطوراً.

مجاالت القوة النسبية:


مستويات تقدم الطلبة اليت شوهدت يف احلصص الدراسية وخالل التدقيق بأعماهلم ويف البيانات الداخلية.



االستخدام املتسق واملبتكر لتقنيات التعلم.



اإلجنازات اليت حيققها الطلبة أصحاب اهلمم يف احلصص الدراسية ويف األعمال اليت يتلقون دعماً فيها.

Page 11 of 18

مجاالت التحسين:


مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت لدى الطلبة عند تعاملهم مع املهام اليت تنطوي على التحدي.

Page 12 of 18

معيار األداء  :2جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار
مؤشرات أداء جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار

رياض األطفال

االبتدائي

المتوسط

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

التطور الشخصي

فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمارت العربية المتحدة
وثقافات العالم
المسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكار

الثانوي



إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة متميزة.



يظهر الطلبة أخالقيات عمل قوية جداً ومواقف إجيابية للغاية جتاه التعلم واملدرسة مما يفضي إىل حتقيق سلوك ممتاز لدى مجيع الفئات
العمرية .يبدي الطلبة أيضاً احرتاماً واهتماماً جتاه اآلخرين وثقة أيضاً ،كما أهنم ميتلكون عالقات ممتازة مع أقراهنم والعاملني.



يشعر الطلبة ب األمان يف املدرسة ويفهمون أمهية اتباع أساليب احلياة الصحية واآلمنة .إن نسبة حضور الطلبة جيدة وتبلغ  %94ويلتزمون
بشكل عام بالوقت احملدد للمدرسة واحلصص الدراسية على حنو دائم تقريباً.



ساهم الطلبة يف مجيع الصفوف ،والقادمني من املدارس املختلفة ،بتأسيس جمتمع سعيد وموحد .يبدي الطلبة أيضاً تقديراًكبرياً لتاريخ
وثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة ويطبقون القيم اإلسالمية يف حياهتم اليومية ويظهرون فضوالً واحرتاماً جتاه ثقافات العامل األخرى.



يستخدم الطلبة تقنيات التعلم بشكل مبتكر للغاية يف املشاريع اإلبداعية واالبتكارية خالل األنشطة الصفية والالصفية؛ كما أهنم يطورون
مهارات ريادة األعمال لديهم من الصف األول عرب بيع األعمال الفنية وإىل الصف التاسع عندما يقومون بتصميم مقاطع الفيديو
التجارية.

مجاالت القوة النسبية:


مواقف الطلبة اإلجيابية واحرتامهم لآلخرين ولدولة اإلمارات العربية املتحدة.



مهارات االبتكار لدى الطلبة ووعيهم بالقضايا البيئية.



اتباع الطلبة أساليب احلياة الصحية وتناوهلم أطعمة صحية.

مجاالت التحسين:


حتسني معدالت حضور الطلبة والتزامهم بوقت املدرسة بشكل أكرب.
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معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم
مؤشرات أداء جودة عمليات التدريس والتقييم
التدريس ألجل تعلم فعال

التقييم

رياض األطفال

االبتدائي

المتوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

الثانوي



إن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة جداً بشكل عام.



ميتلك مجيع املعلمني تقريباً معرفة جيدة جداً مبوادهم الدراسية وكيفية تعلم الطلبة وخيططون الدروس اهلادفة .تعزز أيضاً العالقات القائمة
على الرعاية بني املعلمني والطلبة من اخنراطهم النشط يف احلصص الدراسية؛ كما يقوم مساعدو التعلم املدربني على حنو مالئم بدعم
التعلم يف الغرف الصفية بشكل قوي.



يستخدم املعلمون أسلوب طرح األسئلة لتقييم فهم الطلبة وتعزيز احلوار اهلادف ،إال أن األسئلة ال تعزز دوماً مهارات التفكري الناقد وحل
املشكالت والتعلم املستقل؛ كما ال يتم دائماً حتدي الطلبة ذوي القدرات األعلى ،مبن فهم املوهوبني واملتفوقني ،بشكل كامل يف احلصص
الدراسية.



يطور الطلبة مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة على حنو فعال جداً؛ كما يظهرون يف احلصص الدراسية ابتكاراً يف تعلمهم ويستخدمون
التقنية بشكل مناسب جداً.



إن عمليات التقييم الداخلية يف املدرسة فعالة جداً وتوفر معلومات موثوقة ودقيقة حول مستويات تقدم الطلبة .يتم أيضاً إجراء مقارنة
معيارية مرجعية للنواتج األكادميية بشكل دقيق مقابل التوقعات الوطنية والدويل يف مجيع املواد الدراسية تقريباً.



ميتلك املعلمون أنظمة صارمة ملتابعة مستويات الطلبة بشكل روتيين وميتلكون معرفة جيدة جداً حول قدرات الطلبة ويوفرون إرشاداً فعاالً
لتمكينهم من التحسني .يشارك الطلبة أيضاً كثرياً يف تقييم تعلمهم ووضع األهداف ومراجعة تقدمهم يف احلصص الدراسية؛ كما يتم
تصحيح كتبهم على حنو مفيد يتجاوب معه الطلبة.

مجاالت القوة النسبية:


معرفة املعلمني املناسبة مبوادهم الدراسية.



عمليات التقييم الداخلية املدرسية.



حتليل البيانات ملتابعة مستويات تقدم الطلبة.

مجاالت التحسين:


مهارات التفكري العليا وتوفري مستويات التحدي للطلبة ذوي القدرات األعلى.
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معيار األداء  :4جودة المنهاج التعليمي
رياض األطفال

االبتدائي

المتوسط

مؤشرات أداء جودة المنهاج التعليمي
تصميم المنهاج التعليمي وتطبيقه

متميز

جيد جداً

جيد جداً

مواءمة المنهاج التعليمي

متميز

جيد جداً

جيد جداً



الثانوي

إن جودة املنهاج التعليمي جيدة جداً بشكل عام ومتميزة يف رياض األطفال .تعترب عملية تصميم املنهاج وتطبيقه ومواءمته لتلبية
احتياجات مجيع جمموعات الطلبة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة جيدة جداً .يعزز املنهاج أيضاً بقوة مهارات القراءة والكتابة باللغتني
العربية واإلجنليزية ويتوازى بشكل مناسب جداً مع الرؤية الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.



يستند املنهاج التعليمي على أساس منطقي ويتوازى مع معايري والية ماساتشوستس وتتم مراجعته بشكل مستمر وإضافة املقررات اجلديدة
عليه بوترية  14مرة كل عام .يوفر املنهاج للطلبة يف مجيع املراحل توازناً بني املعرفة واملهارات والفهم ،كما يتم تعديله بشكل مناسب
جداً لتلبية احتياجات الطلبة أصحاب اهلمم؛ إال أن مواءمته لتلبية احتياجات الطلبة املوهوبني واملتفوقني تعترب أقل تطوراً.



يوفر املنهاج التعليمي مستويات حتدي دقيقة لطلبة رياض األطفال ويعدهم بشكل مالئم للمرحلة االبتدائية .توفر املدرسة جمموعة من
واسعة من األنشطة الصفية والالصفية واملشاريع املبتكرة واإلبداعية واليت ترتبط يف الغالب بقوة مبجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة
وتدعم مهارات ريادة األعمال املطورة على حنو كبري لدى الطلبة .تعترب الروابط بني فروع املنهاج التعليمي قوية ،على سبيل املثال،
املوضوعات املتعلقة بأساليب احلياة الصحية يف الرتبية الرياضية واألحياء.



تقع القيم األخالقية يف صميم الروح املدرسية ويتم أيضاً تدريسها يف حصص الرتبية األخالقية احملددة .حيقق "منهاج القيادة" املتبع يف
املدرسة مقولة الشيخ زايد (طيب اهلل ثراه) "معرفة املاضي والتطلع للمستقبل" وهتدف املدرسة إىل إعداد قادة املستقبل ولديها برنامج
تربية عسكرية فعال من الصف السادس إىل التاسع.

مجاالت القوة النسبية:


مواءمة املنهاج التعليمي لتلبية احتياجات طلبة رياض األطفال.



جمموعة خيارات األنشطة الصفية والالصفية املتوفرة للطلبة.



تعزيز املدرسة ملهارات االبتكار والصالت مبجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مجاالت التحسين:


تعديل املنهاج التعليمي لتلبية احتياجات الطلبة ذوي التحصيل األعلى.
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معيار األداء  :5جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم لهم
مؤشرات أداء جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم لهم

رياض األطفال

االبتدائي

المتوسط

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم ،بما في ذلك إجراءات وترتيبات
الحماية"/حماية الطفل"
رعاية الطلبة وتقديم الدعم لهم



الثانوي

إن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم متميزة بشكل عام .ميتلك العاملون والطلبة وأولياء األمور فهماً مناسباً
لإلجراءات املدرسية الصارمة املتعلقة باحملافظة على سالمة الطلبة مبا يف ذلك ترتيبات محاية الطفل .لدى املدرسة سياسات واضحة
ومفصلة تتعلق جبميع جوانب محاية الطلبة ورعايتهم.



يتم اإلشراف على ال طلبة على حنو فعال للغاية ألن اجلميع يعرفون أدوارهم؛ كما تليب املرافق املدرسية وبيئة التعلم احتياجات اجلميع.
يوجد يف املدرسة إجراءات فعالة جداً لتعزيز أساليب احلياة الصحية.



تسود عالقات إجيابية قائمة على االحرتام بني العاملني والطلبة؛ كما حققت األنظمة واإلجراءات الفعالة للغاية املعنية بتعزيز السلوك
اجليد جناحاً ألن مجيع الطلبة تقريباً يفهموهنا .يتم اتباع اإلرشادات بشكل متسق مما يفضي إىل تعلم الطلبة بشكل إجيايب جداً وواثق
ومستقل بشكل متزايد .يتم تعزيز معدالت احلضور اجليدة وااللتزام بالوقت بشكل مناسب.



لدى املدرسة أنظمة دقيقة لتحديد الطالب أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني ،إال أنه ال يتم دائماً حتدي الطلبة املوهوبني واملتفوقني
بشكل ٍ
كاف يف الغرف الصفية .يتم تقدمي دعم مثايل للطلبة أصحاب اهلمم يف احلصص الدراسية ويف ركن دعم التعلم املخصص يف
املدرسة.



تفضي األن ظمة الفعالة وذات اجلودة العالية املتعلقة مبتابعة التنشئة السليمة للطلبة إىل تقدمي إرشاد شخصي وأكادميي فعال للغاية ،مما
يسهل عملية االنتقال السلس من رياض األطفال إىل املرحلة االبتدائية ومنها إىل املرحلة املتوسطة.

مجاالت القوة النسبية:


العالقات القائمة بني العاملني والطلبة وإدارة سلوكهم.



تعزيز املدرسة ألساليب احلياة الصحية واآلمنة.



عملية حتديد ودعم الطلبة أصحاب اهلمم.

مجاالت التحسين:


مستويات الدعم والتحدي املقدمة للطلبة ذوي القدرات األعلى.
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معيار األداء  :6جودة قيادة المدرسة وإدارتها
مؤشرات أداء جودة قيادة المدرسة وإدارتها
فعالية القيادة المدرسية

متميز

التقويم الذاتي والتخطيط للتطوير

متميز

عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع

متميز

الحوكمة

متميز

إدارة المدرسة بما في ذلك الكادر والمرافق والمصادر

متميز



إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا متميزة بشكل عام .يقوم أعضاء القيادة املدرسية ،الذين حيظون بدعم ومساءلة فعالني من جملس األمناء،
مبشاركة رؤية املدرسة الطموحة ،األمر الذي يفضي إىل حتقيق التحسينات يف مجيع جوانب عمل املدرسة .حيرز الطلبة اآلن مستويات
تقدم جيدة جداً بشكل عام واليت تؤدي إىل حتسني املعايري .تظهر القيادة الرتبوية القوية جداً ،على مجيع املستويات ،قدرة متميزة على
االبتكار والتحسني مبرور الوقت.



يساهم مجيع العاملني يف منوذج التقومي الذايت املفصل وخطة تطور املدرسة الشاملة .يقوم أعضاء القيادة املدرسية ،على مجيع املستويات،
مبتابعة صارمة وتوفري تدريب ذي جودة عالية ملساعدة املعلمني على رفع مستوى إجنازات الطلبة؛ إال أنه يتعني على أعضاء القيادة التأكد
من توفري مستويات التحدي املالئمة دائماً للطلبة ذوي القدرات األعلى.



تعترب مشاركة أولياء األمور املتميزة حمورية يف حتسني املدرسة وتوجيه عملياهتا وختطيطها .توفر املدرسة تقارير مفصلة ألولياء األمور وتتواصل
معهم بشكل متميز؛ كما تعترب عالقات الشراكة على املستوى احمللي والوطين والدولية بنفس القوة وتؤثر بشكل واسع على فرص تعلم
الطلبة.



يقوم أعضاء القيادة بإدارة املرافق املمتازة واحلياة اليومية املدرسية بشكل متميز؛ كما تعترب عملية تدريب وتوزيع املعلمني ومساعدي
التدريس واملصادر فعالة للغاية.



مل خيضع الطلبة بعد لالختبارات الدولية .تضمن القيادة استعداد املدرسة لالختبارات الدولية واملسامهة يف تعزيز مركز دولة اإلمارات فيها
من خالل استخدام اختبارات قياس التقدم األكادميي (.)MAP

مجاالت القوة النسبية:


رؤية املدرسة اليت يشاركها أعضاء القيادة ال سيما مع أولياء األمور.



متابعة أعضاء القيادة وتقييمهم وحتسينهم لفعالية التدريس.
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عملية التقومي الذايت والتخطيط للتطوير يف املدرسة.

مجاالت التحسين:


تعزيز أعضاء القيادة املدرسية ملستويات التحدي املقدمة للطلبة ذوي اإلجنازات األعلى.
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