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 معلومات املدرسة

 معلومات عامة 
 مدرسة ريتش الربيطانية اسم املدرسة: 

 2856  رقم املدرسة:
 املرحلة التأسيسية إىل الثانوية املراحل الدراسية: 

  :**املدرسةرقم جملس 

 :*الرسوم الدراسية بريطاين  : *املنهاج الدراسي
 درهم 46211درهم إىل  88211من 

 )متوسط إىل عاٍل(

 العنوان: 
، 2شرق  ، بين ايس34شارع 
 أبوظيب

 ReachBritish.pvt@adec.ac.ae  الربيد االلكرتوين: 

 املوقع االلكرتوين للمدرسة:  25822030 (0) 971+ رقم اهلاتف: 
https://www.reachbritishschool.co

m 
 

 معلومات املوظفني 

 %85 نسبة تغيري املعلمني: 20 عدد املعلمني:

   06:  0 نسبة املعلمني إىل الطلبة: 34 عدد مساعدي املعلمني:

 
 الطلبة معلومات 

 خمتلط اجلنس: 0421 العدد اإلمجايل للطلبة:
 %5 :نسبة الطلبة ذوي اهلمم %54 الطلبة اإلماراتيني:نسبة 

 %4األردن:  %7الباكستان:  %2مصر:  اجلنسيات األعلى نسبة يف املدرسة:
 %3: الثانوية %08: املتوسطة %63: االبتدائية %88: رايض األطفال نسبة الطلبة يف كل مرحلة:

 

 معلومات التقييم

 من:  اتريخ التقييم 
86/16/0441 

  إىل:
82/16/0441 

13/13/8102 16/13/8102 

 082 عدد احلصص اليت متت مشاهدهتا:
عدد احلصص املشرتكة اليت 

 متت مشاهدهتا
41 

 *خاص ابملدارس اخلاصة فقط
 ** خاص ابملدارس احلكومية فقط
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 أداء املدرسة

  حوايل جود و وأصبحت تضم مراحل دراسية جديدة. كانت نسبة تغيري املعلمني والطلبة مرتفعة مؤخًرا مع  8104شهدت املدرسة منًوا كبريًا منذ افتتاحها يف عام
 هيكل ملدرسة. تغرّي ة التحاقهم اببداي دانضموا حديثًا إىل املدرسة. ميتلك الّطلبة مهارات لغة إجنليزية ضعيفة عنالذين من املعلمني  %51من الّطلبة و 71%

 القيادة العليا والوسطى.فريقي وأصبح يضم أعضاء جدد يف  8102قيادة املدرسة وكادرها بشكل كبري أيًضا منذ سبتمرب 
 ّقق معظم الّطلبة مستوايت حتصيل تتماشى مع الّتوّقعات يف تقريًبا مجيع املواد ا ّقق طلبة ألإن األداء العام ملدرسة ريتش الربيطانية مقبول. ُيح ساسية، بينما ُيح

لّطلبة. يدعم املنهاج اسية جتذب اهتمام معظم ااملرحلة التأسيسية إجنازات تفوق الّتوّقعات عموًما. يحظهر املعلمون فهًما للمنهاج الّتعليمّي ويقدمون حصص در 
الل ى حنو مناسب من خوسلوكهم عل مواقف الّطلبةاكتساب الّطلبة للمعرفة لكنه يعترب أقل جناًحا يف تطوير مهارات تعلمهم. يدعم أعضاء القيادة املدرسّية 

 التقومي الذايت الشاملة. عملّياتجماالت التحسني من خالل رؤية املدرسة، كما أهنم يدركون مواطن القوة يف املدرسة و لتسق املتعزيز ال
 

  جودة إجنازات الطلبة   0معيار األداء 
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق مقبول  احلكم:

  إن مستوايت حتصيل الّطلبة مقبولة فقط يف معظم املواد الدراسية.  املربرات:
  التأسيسية جيدة بشكل عام وجيدة جًدا يف اللغة العربية كلغة أوىل. أصبحت مستوايت إن إجنازات طلبة املرحلة

 حتصيل الّطلبة جيدة اآلن يف اللغة العربية والدراسات االجتماعية والرايضيات.
  ستقل مراجعة تعلمهم بشكل ماليت متكنهم من لمهارات ليعمل الّطلبة مًعا على حنو مناسب لكنهم يفتقرون

 .تعلماليف  خلطوات املقبلةاباملبادرة و 
 

 جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار  8معيار األداء 
 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:
 إن مواقف الّطلبة وسلوكهم يدعمان تعلمهم ومهاراهتم يف العمل مًعا.  املربرات:

 طورًا على حنو مناسب للقيم اإلسالمية وثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة.تيظهر الّطلبة تقديًرا م  
 احلضور مقبولة فقط، كما يفتقر الّطلبة إىل مهارات االبتكار وأداء املشاريع. إن معدالت 

 
 جودة عمليات التدريس والتقييم  3معيار األداء 

 اثبتأداء    االختالف من التقييم السابق مقبول  احلكم:
  ميتلك املعلمون معرفة مناسبة مبوادهم الدراسية ويقومون بتخطيط الدروس اهلادفة.  املربرات:

 .يقوم معلمو املرحلة التأسيسية بتخطيط الدروس وتقدميها مبهارة على حنو جيذب اهتمام الّطلبة 
  اجات الّطلبة ذوي أيًضا بتلبية احتيال يستخدم املعلمون أسلوب طرح األسئلة بفعالية لتسريع التعلم وال يقومون

  القدرات األعلى بشكل متسق.
 

 جودة املنهاج التعليمي  4معيار األداء 
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق مقبول  احلكم:
 إن الروابط بني مواد املنهاج التعليمي خمططة على حنو مناسب ال سيما يف املرحلة التأسيسية.  املربرات:

 .يعزز املنهاج التعليمي معرفة الّطلبة بثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمتمعها  
 .تتاح للطلبة خيارات قليلة الختيار ما يتعلمونه، كما تعد الفرص اليت تتيح هلم االبتكار واإلبداع حمدودة  
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هلمجودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم  5معيار األداء   
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:
  تعزز اإلجراءات املدرسية سلوك الّطلبة وعالقاهتم اإلجيابيني.  املربرات:

 .يتم تطوير املرافق واملنشآت املدرسية على حنو مناسب واحملافظة على سالمة الّطلبة  
  ق ساليب احلياة الصحية ومهارات التعلم املستقل لديهم على حنو متسألاتباعهم إن اإلرشاد املقدم للطلبة ال يعزز

 مالئم.و 
 

 جودة قيادة املدرسة وإدارهتا 6معيار األداء 
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق مقبول  احلكم:
 يتم تنظيم اليوم الدراسي وإدارته على حنو مالئم؛ مما يدعم تعلم الّطلبة.  املربرات:

 .يستفيد املعلمون والطلبة من جمموعة واسعة من املصادر لدعم التدريس والتعلم  
 .ال تتم مساءلة أعضاء القيادة الوسطى بشكل متسق حول مسامهتهم يف حتقيق التحسينات املدرسية  
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 التقدم احملرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 

 

 

 

 

 

 

 .مت اختاذ إجراءات بشأن معظم توصيات التقييم السابق مع حتقيق درجات متفاوتة من النجاح 
  الرايضيات، كماو والدراسات االجتماعية اللغة العربية كلغة أوىل واثنية مواد شهدت إجنازات الّطلبة حتسًنا بشكل عام، حيث أهنا حتسنت لتصبح جيدة يف 

 مستوايت تقدم طلبة املرحلة التأسيسية جيدة بشكل متسق اآلن يف مجيع املواد الدراسية وجيدة جًدا يف اللغة العربية كلغة أوىل.أصبحت أيًضا 
  يم ملتابعة مستوايت ت التقيالرايضيات، حيث أصبح املعلمون يستفيدون بشكل أكرب من معلومايف حتسنت جودة التدريس يف معظم مواد املناهج العربية و

 حتصيل وتقدم الّطلبة.
 يع لدى الّطلبة، كما شار إن منهاج املرحلة التأسيسية يطور مهارات اإلبداع واالستقاللية لدى الّطلبة. بدأت األنشطة الالصفية بدعم مهارات االبتكار وأداء امل

 تطوير مهارات التفكري الناقد لدى الّطلبة.برحلة االبتدائية بدأت التعديالت األخرية اليت أجريت على املنهاج التعليمي يف امل
  منهاج مرافق إضافية لتقنية املعلومات واالتصاالت، كما يتم اآلن دمج الفنون اإلبداعية يفتوفري املكتبات و  مت حتسنيتوجد هنالك اآلن خمتربات علوم جديدة و 

 املرحلتني التأسيسية واالبتدائية.
  درسية يف سهمت يف حتسني قدرة املدرسة اليت تعترب مقبولة بشكل عام. جنح أعضاء القيادة املأإن التغيريات األخرية اليت شهدها فريقي القيادة العليا والوسطى

 دمج األعداد الكبرية من املعلمني والطلبة اجلدد.عملية إدارة 
 

 

  

 دورة التقييم احلالية:

 مقبول

 دورة التقييم السابقة:

 مقبول
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 دعم القراءة
 

 حنو مناسب. يقوم الّطلبة ابستخدام املكتبات ونوادي القراءة بشكل منتظم لدعم تعلمهم، وتتضمن خطط دعم  توجد يف املدرسة مكتبات جمهزة على
م لدى الّطلبة هالقراءة تطبيق برامج قراءة تالئم الفئة العمرية واليت تشمل برامج القراءة على شبكة اإلنرتنت. تدعم اسرتاتيجيات القراءة مهارات الف

ولياء أ ه يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. يستطيع الّطلبة وأولياء األمور الوصول إىل مواد القراءة من املنزل؛ األمر الذي يدعم مشاركةوالتقدم الذي ُيققون
 األمور يف تعليم أبنائهم.

  ة؛ وقد أدى احلروف وقراءة الكلمات غري املألوفالصوتيات لتمكني الّطلبة األصغر سًنا من تعلم أصوات مهارات تلقى أعضاء الكادر املدرسي تدريًبا حول
 ذلك إىل حتقيق تقدم أفضل ال سيما يف القراءة ابللغتني العربية واإلجنليزية.

  ا، كموحتليلها ووصفها هااثأو أحدالقصص توقع شخصيات على يقوم املعلمون بتعزيز مهارات القراءة ابللغتني العربية واإلجنليزية من خالل تشجيع الّطلبة 
 يتم دعم القراءة أيًضا يف املواد األخرى من خالل مهام البحث املوجه اليت تبين على مهارات الفهم لدى الّطلبة.

  لقراءة تدعم معارض الكتب مهارات القراءة لدى الّطلبة األكرب سًنا بينما تعزز أركان او يشارك الّطلبة يف مسابقات القراءة وُيتفون أبسبوع اللغة العربية
على حنو ءة ااملنتشرة يف الصفوف مهارات القراءة لدى الّطلبة األصغر سًنا. إن حصص املكتبة املخصصة يف اجلدول الدراسي متكن مجيع الّطلبة من القر 

 منتظم.
 لقراءة ستخدم سجالت القراءة ملتابعة مستوايت تقدمهم يف الدى الّطلبة من خالل اختبارات حتديد املستوى، كما تح  يتم تقييم قدرات القراءة األولية

 ويشمل ذلك متابعة تقدم الّطلبة يف الفهم القرائي.
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 جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني
 

 

 

 

 جوانب القوة الرئيسة
  املرحلة التأسيسية ال سيما يف اللغة العربية كلغة أوىل، وإجنازات الّطلبة يف اللغة العربية والدراسات االجتماعية والرايضيات.يف األصغر سًنا إجنازات الّطلبة 
 .فهم الّطلبة للقيم اإلسالمية واحرتامهم للرتاث اإلمارايت 
  العربية املتحدة وجمتمعها. احلصص الدراسية بثقافة دولة اإلمارات ذلك ربطوكالروابط بني مواد املنهاج التعليمي 
 وجودة املرافق واملنشآت املدرسية. ،الرتتيبات املعنية ابحملافظة على سالمة الّطلبة 
 .إدارة الشؤون اليومية املدرسية اليت تدعم تعلم الّطلبة 

 

 جماالت التحسني الرئيسة
  ما يلي:حتسني مستوايت حتصيل الّطلبة حىت تصبح جيدة أو أفضل بشكل متسق من خالل 

 أوسع ابلنصوص اإلسالمية وفهمهم للقيم اإلسالمية يف اجملتمع احلديثعلى نطاق تطوير معرفة الّطلبة   -
 تعزيز مهارات التحدث والكتابة ابللغتني العربية واإلجنليزية لدى الّطلبة من خالل توفري الفرص املنتظمة هلم للتحدث والكتابة بتوسع -
 الة لدى الّطلبةدعم مهارات احلساب الذهين الفع -
 العلمية بشكل مستقل. اتتطوير مهارات الّطلبة يف إجراء االستقصاء -

 
 :تعزيز مهارات الّطلبة كمتعلمني مستقلني من خالل ما يلي 

 توقعات املنهاج التعليميومقارنتها بتطوير مهارات الّطلبة يف مراجعة مستوايت تقدمهم بشكل منتظم  -
 للخطوات املقبلة يف تعلمهم حتسني مهارات الّطلبة يف التخطيط -
 على وضع خططهم بشكل مستقل.تشجيع الّطلبة  -

 
 :تطوير جودة التدريس من خالل ما يلي 

ال سيما ذوي القدرات  ،ةلدى الّطلبالفردية دعم مهارات املعلمني يف استخدام معلومات التقييم لتخطيط الدروس اليت تليب بشكل وثيق احتياجات التعلم  -
 األعلى منهم

 مفصلةحتسني مهارات املعلمني يف طرح األسئلة اليت تتحدى الّطلبة على التفكري بعمق ومناقشة أفكارهم وتقدمي إجاابت  -
 التخطيط لتوفري املزيد من الفرص اليت تتيح للطلبة تويل مسؤولية تعلمهم من خالل جتاوهبم مع التغذية الراجعة بشكل متسق. -

 
  الوسطى يف رفع جودة التدريس من خالل ما يلي:تعزيز مسامهة أعضاء القيادة 

 على حنو أكثر تواتًرا إشراك أعضاء القيادة الوسطى يف مراجعة جودة التدريس -
 أفضل املمارسات يف التدريس والتعلم. لتعزيز دعم أعضاء القيادة الوسطى املتسق -
 ياهتم.مساءلة أعضاء القيادة الوسطى حول جودة التدريس والتعلم يف جماالت مسؤول -

 
 :حتسني معدالت حضور الّطلبة إىل املدرسة حىت تصبح جيدة أو أفضل من خالل ما يلي 

 تعزيز أمهية املواظبة على احلضور اجليد إىل املدرسة لدى الّطلبة وأولياء األمور. -
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 : جودة إجنازات الطلبة0معيار األداء 

 الثانوية املتوسطة االبتدائية رايض األطفال مؤشرات األداء:

 الرتبية اإلسالمية
 مقبول مقبول مقبول جيد التحصيل

 مقبول مقبول مقبول جيد التقدم

 
 اللغة العربية
 )كلغة أوىل(

 مقبول مقبول مقبول جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جيد جداً  التقدم

 
 اللغة العربية*
 )كلغة اثنية(

 

 مقبول مقبول مقبول ينطبقال  التحصيل

 التقدم
 جيد جيد جيد ال ينطبق

 
 الدراسات االجتماعية

 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق التحصيل

 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق التقدم

 
  اللغة االجنليزية

 مقبول مقبول مقبول مقبول التحصيل

 مقبول مقبول مقبول جيد التقدم

 
  الرايضيات

 مقبول مقبول مقبول مقبول التحصيل

 جيد جيد مقبول جيد التقدم

 
  العلوم

 مقبول مقبول مقبول مقبول التحصيل

 مقبول مقبول مقبول جيد التقدم

 املواد األخرى
 )فن، موسيقى، رايضة(

 مقبول مقبول مقبول مقبول التحصيل

 مقبول مقبول مقبول جيد التقدم

 مقبول مقبول مقبول جيد مهارات التعلم

 *خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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مية
سال
 اإل
رتبية

 ال

 .إن إجنازات الّطلبة يف الرتبية اإلسالمية مقبولة بشكل عام وجيدة يف املرحلة التأسيسية 
  إىل حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة عموًما وجيدة يف املرحلة التأسيسية. البياانت املدرسيةتشري 
  تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق الّطلبة األصغر سًنا مستوايت حتصيل جيدة والطلبة األكرب سًنا مستوايت

و مناسب، على سبيل احلياة على حن من واقع هم لتعاليم اإلسالم مبواقفحتصيل مقبولة. يستطيع الّطلبة األكرب واألصغر سًنا ربط فهم
ائية من وصف أثر يتمكن طلبة املرحلة االبتد املثال، طور الّطلبة األصغر سًنا معرفتهم ابحلواس اخلمس ويستطيعون ربطها أبنفسهم.

شكل متسق ّطلبة فهًما ألمهية تطبيق القيم اإلسالمية باللطف والقسوة على اآلخرين، أما يف املرحلتني املتوسطة والثانوية، يظهر ال
تدالل أحكام التجويد، لكنهم يظهرون قدرة أقل على اس تطبيقمثاًل فوائد التسامح. ميتلك الّطلبة مهارات مناسبة يف التالوة مع 

اإلسالم  لديناثرت الدعوة إىل هتم يف وصف كيف أتمعاين الكلمات اجلديدة بشكل مستقل عند قراءة السور القصرية، كما تعد مهارا
 ابلتقنية احلديثة أقل تطورًا.

 .حتقق مجيع جمموعات الّطلبة نفس مستوايت التقدم 

  

ربية
 الع
لغة
 ال

  إن إجنازات الّطلبة يف اللغة العربية كلغة أوىل واثنية جيدة بشكل عام، وقد حتسنت منذ التقييم السابق. إن إجنازات طلبة املرحلة
 يف اللغة العربية كلغة أوىل جيدة جًدا.التأسيسية 

  ملراحل األخرى. البياانت املدرسيةتشري  إىل حتقيق مستوايت حتصيل جيدة يف املرحلة التأسيسية ومقبولة يف ا
  ُيقق الّطلبة األصغر سًنا، يف احلصص الدراسية وأعماهلم األخرية، مستوايت حتصيل جيدة، حيث أهنم يستطيعون كتابة اجلمل

ة بنفس القدر. يظهر طور تأنفسهم بثقة ابستخدام اللغة العربية الفصحى، كما تعترب مهارات االستماع والقراءة لديهم م عنث والتحد
معظم طلبة املراحل األخرى مهارات استماع وحتدث وقراءة تتماشى مع معايري املنهاج التعليمي، على سبيل املثال، يتمكن طلبة 

كل معاين الكلمات اجلديدة ابستخدام القواميس وحتليل أحداث القصة بش عنالعربية كلغة أوىل البحث املرحلة االبتدائية يف اللغة 
انقد، أما يف املرحلتني املتوسطة والثانوية، يستطيع الّطلبة الذين يدرسون اللغة العربية كلغة أوىل شرح مفاهيم النحو املوجودة يف 

ستماع إىل بة الذين يدرسون اللغة العربية كلغة اثنية االالشعر العريب القدمي ووصف األنواع املختلفة للخطابة، بينما يتمكن الّطل
يف اللغة ا تعترب مهارات الكتابة أقل تطورًا نسبيً األسئلة واإلجابة عليها بشكل مناسب والرد ابستخدام مجل مفيدة ومفردات دقيقة. 

 .تلفمتنوعة ومجهور خمألغراض  املطولةالعربية كلغة أوىل واثنية، ال سيما مهارات الكتابة 
 .حتقق مجيع جمموعات الّطلبة نفس مستوايت التقدم النسبية 

  

عية
تما
الج
ت ا

اسا
لدر
 ا

 .إن إجنازات الّطلبة يف الدراسات االجتماعية جيدة بشكل عام، وميثل ذلك حتسًنا منذ التقييم السابق 
 .تشري التقييمات املدرسية إىل حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة عموًما 
  ،تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة. يظهر الّطلبة فهًما مناسًبا للمواطنة واهلوية الوطنية

على سبيل املثال، يستطيعون وصف حقوق املواطن ومسؤولياته وواجباته جتاه دعم جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة. ميتلك 
ا لدورهم يف املسامهة يف حتقيق األهداف الوطنية، ويستطيعون وصف اتريخ دولة اإلمارات ومقارنته حباضرها، مثاًل الّطلبة فهًما واضحً 

تعد ا مرور الوقت. إن مهارات الّطلبة يف حتليل التحدايت الوطنية املستقبلية واقرتاح احللول هلمع عند املقارنة بني املهن اليت تغريت 
 أقل تطورًا.

  جمموعات الّطلبة نفس مستوايت التقدم اجليدة.حتقق مجيع 
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يزية
الجنل

غة ا
 الل

   نذ التقييم السابق. مكما هي إن إجنازات الّطلبة يف اللغة اإلجنليزية جيدة يف املرحلة التأسيسية ومقبولة يف املراحل األخرى، وبقيت 
  لبياانت اخلارجية الدولية إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، بينما تشري ا االختباراتتشري بياانت

 املدرسية إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة يف املرحلة التأسيسية وجيدة يف املرحلة الثانوية.
  على حنو و ع والتحدث والقراءة والكتابة املبكرة بسرعة يطورون مهارات االستما تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة أن معظمهم

يتماشى مع توقعات املنهاج التعليمي. يستخدم الّطلبة األصغر سًنا مهارات الصوتيات لقراءة الكلمات اجلديدة بثقة. إن مهارات 
إن  ة العمرية.الفهم بطرق تالئم الفئم استدالل املعىن والقراءة ألجل همطورة على حنو مناسب، ويستطيع معظتالقراءة لدى الّطلبة م

مهارات الكتابة املوسعة واإلبداعية لدى الّطلبة تعترب أقل تطورًا نسبًيا وينطبق ذلك أيًضا على مهارات التحدث بتوسع وابستخدام 
 اجلمل األكثر صعوبة.

 .حتقق مجيع جمموعات الّطلبة نفس مستوايت الّتقّدم النسبية 

  

ات
ضي
لراي
 ا

 ملراحل.أصبحت الّطلبة يف الرايضيات جيدة بشكل عام، و  إن إجنازات  مستوايت حتصيلهم مقبولة اآلن يف مجيع ا
  ياانت اخلارجية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة، بينما تشري البالدولية تشري نتائج االختبارات

 حلة التأسيسية ومقبولة يف املرحلة الثانوية.املدرسية إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة يف املر 
  تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة يف مجيع املراحل. يظهر طلبة املرحلة التأسيسية فهًما

املرحلتني  البسيطة، أما يف مناسًبا حلقائق األعداد، مثاًل، يتمكنون من تسمية األعداد وتسلسلها بشكل دقيق ومجع وطرح األعداد
االبتدائية واملتوسطة، يطور الّطلبة مهارات مناسبة يف التعامل مع األعداد والكميات على مستوايت تتماشى مع معايري املنهاج 
بة من لالتعليمي، على سبيل املثال، يستطيعون مقارنة وترتيب الكسور ومضاعفة الكسور الصحيحة، ويف املرحلة الثانوية، يتمكن الطّ 

تطبيق تفكريهم احلسايب الختيار وتطبيق املعادالت حلل املشكالت احلسابية الصعبة، مثاًل، حلساب االحتماالت النسبية. إن مهارات 
 طلبة مجيع املراحل يف تطبيق الطرق احلسابية إلجراء احلساب الذهين تعترب أقل تطورًا نسبًيا.

  ّتقّدم النسبية.نفس مستوايت الالّطلبة حتقق مجيع جمموعات 

  

لوم
 الع

  إن إجنازات الّطلبة يف العلوم مقبولة بشكل عام. حتسنت مستوايت تقدم طلبة املرحلة التأسيسية لتصبح جيدة، كما حتسنت إجنازات
 طلبة املرحلة املتوسطة لتصبح مقبولة.

  رحلة إىل حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة يف املرحلة التأسيسية ومقبولة يف املرحلة االبتدائية وضعيفة يف امل البياانت املدرسيةتشري
 املتوسطة ومتميزة يف املرحلة الثانوية.

  .لبة املرحلة يستطيع معظم طتظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة يف مجيع املراحل
سية االستعالم بشكل مستقل ووصف العامل من حوهلم، بينما يتمكن معظم طلبة املرحلة االبتدائية من وصف الظواهر األرضية التأسي

والفضائية على حنو مناسب، مثاًل عند وصف الكواكب الشبيهة ابألرض، ويف املرحلتني املتوسطة والثانوية، ميتلك الّطلبة معرفة 
يفية عمل كة والكيميائية تتماشى مع التوقعات، على سبيل املثال، يستطيعون استخدام النظرية لوصف  ابلعمليات احليوية والفيزايئي

الدوائر الكهرابئية وكتابة املعادلة الكيميائية لتمثيل التفاعالت بني األمحاض والفلزات. يفتقر طلبة املرحلة االبتدائية واملتوسطة 
 ها والتوصل إىل االستنتاجات بشكل مستقل يف االستقصاءات والتجارب.والثانوية إىل مهارات وضع الفرضيات وتطبيق

 .حتقق مجيع جمموعات الّطلبة نفس مستوايت التقدم 
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رى
ألخ
د ا
ملوا
 ا

 .إن مستوايت حتصيل الّطلبة يف املواد األخرى مقبولة بشكل عام، بينما حتسنت اإلجنازات يف املرحلة التأسيسية وأصبحت جيدة 
  املدرسية إىل حتقيق مستوايت حتصيل جيدة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ومقبولة يف املرحلة الثانوية.تشري البياانت 
  تظهر احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية حتقيق مستوايت حتصيل مقبولة بشكل عام. يستطيع طلبة املرحلة التأسيسية، يف

بشكل  خدام األلوان، بينما يستطيع الّطلبة استخدام جمموعة من املصادر واألساليب الفنيةالرتبية الفنية، متثيل العامل الطبيعي ابست
تناغم ، ويف الرّتبية املوسيقية، يتمكن الّطلبة من العزف على اآلالت املوسيقية بمناسب مثاًل لرسم وتلوين األمناط وتصميم الطبقات
ينما لبة املرحلة التأسيسية حتريك أجسادهم بشكل دقيق عند أداء التمارين، بوعلى حنو مناسب، أما يف الرّتبية الرايضية، يستطيع ط

لبة عدم املشاركة ، خيتار عدد قليل من الطّ ومع هذا يتمكن الّطلبة من حتديد وقت تغيري اسرتاتيجيات اللعبة خالل األلعاب الرايضية،
ّقق معظم الّطلبة، يف مجيع املواد لّتعليمّي. إن األخرى، مستوايت حتصيل تتماشى مع توقعات املنهاج ا يف أنشطة الرتبية الرايضية. ُيح

 اإلجنازات يف الرّتبية األخالقية جيدة، ويدعم ذلك التطور الّشخصّي لدى الّطلبة.
 .حتقق مجيع جمموعات الّطلبة نفس مستوايت الّتقّدم املقبولة 

  

علم
 الت
ات
هار
 م

  د املعلمون، كما أهنم ُيافظون على اهتمامهم ويعملون جبهلم ُيرص تقريًبا مجيع الّطلبة على أداء األعمال واملهام اليت يقدمها
 يفقد عدد قليل فقط من الّطلبة االهتمام عندما ال تتطابق األعمال مع اهتماماهتم. ، بينماالستكمال املهام املقدمة إليهم

  ًا على حنو مالئم ومشاركة األفكار واستكمال املهام اجلماعية، إال أهنم يظهرون مهارة أقل يف العمل ضمن يستطيع الّطلبة العمل مع
 جمموعات وتفويض املسؤوليات.

  مهم للعامل خارج يساعد يف تعزيز فه األمر الذيأيًضا ابلعامل الواقعي؛ بني جوانب التعلم يف املواد الدراسية و  ابلربطيقوم الّطلبة
 . يستطيع الّطلبة األصغر سًنا استكشاف العامل من حوهلم بشكل مستقل؛ األمر الذي يدعم حتقيقهم تقدًما أفضل.املدرسة

 ة ديستطيع الّطلبة أن يكونوا مبدعني، إال أهنم يفتقرون ابلعادة إىل الثقة ومهارات االبتكار وأداء املشاريع واملبادرة بشكل مستقل لقيا
 تعلمهم.
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 جماالت التحسني جماالت القوة النسبية املواد

 الرتبية اإلسالمية
 .فهم الطلبة للمفاهيم اإلسالمية 
 .مهارات التالوة والتطبيق الصحيح ألحكام التجويد 

  .االستدالل على معاين املفردات اجلديدة يف السور القصرية 
 .وصف األساليب احلديثة يف الدعوة إىل الدين اإلسالمي 

 العربيةاللغة 
  مهارات اللغة العربية لدى الطلبة يف املرحلة

 التأسيسية. 
  .مهارات االستماع والتحدث والقراءة 

 ومجهور خمتلف مهارات الكتابة املوسعة ألغراض متنوعة  . 
 

الدراسات 
 االجتماعية

  فهم موضوعات اهلوية الوطنية يف دولة اإلمارات
 العربية املتحدة. 

  .املعرفة حبقوق املواطنني ومسؤولياهتم وواجباهتم 

 .املهارات الالزمة لتحليل التحدايت الوطنية املستقبلية 
 

 اللغة االجنليزية
  صغر األمهارات القراءة والكتابة املبكرة لدى الطلبة

 .سًنا
 .مهارات االستماع والقراءة لدى الطلبة 

  والقدرة على صياغة مجل أكثر تعقيًدا. بتوسعمهارات التحدث 
 .مهارات الكتابة اإلبداعية واملوسعة 

 الرايضيات
  حلقائق األعداد. األصغر سًنافهم الطلبة 
  حلسابية الطرق امهارات الطلبة اليت متحكنهم من تطبيق

 املعادالت. و 

 .مهارات احلساب الذهين 
 

 العلوم
  لدى طلبة املرحلة التأسيسية مهارات االستقصاء

 وقدرهتم على وصف العامل. 
 .معرفة الطلبة حبقائق ونظرايت العلوم 

 بشكل  اتاملهارات اليت تتيح للطلبة إجراء التجارب واالستقصاء
 مستقل.

 

 املواد األخرى
  اإلجنازات اليت ُيققها طلبة املرحلة التأسيسية يف املواد

 األخرى.
 لرتبية األخالقية.إجنازات الطلبة يف مادة ا 

 .مشاركة الطلبة ابنتظام واتساق يف حصص الرتبية الرايضية 
 

 
 استكشاف العامل.الّطلبة األصغر سًنا يف مهارات   مهارات التعلم

  املهارات اليت متحكن الطلبة من ربط ما يتعلمونه ابلعامل
 والتعاون سواًي.

 .مهارات االبتكار وأداء املشاريع لدى الطلبة   
  الطلبة على املبادرة ذاتًيا أبنشطة التعلم.قدرة 
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 : جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار8معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 التطور الشخصي جيد جداً  جيد جيد جيد

ات ت العربية املتحدة وثقافالقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمار فهم الطلبة  جيد جيد جيد جيد
 العامل

ملسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكارا مقبول مقبول مقبول مقبول  

  ،هلم ويتولون اعمأو حنمهارات االبتكار مقبولة. يتمتع معظم الطلبة مبواقف إجيابية بينما تعد إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة جيدة
ملهارات اليت من شأهنا أن متحكنهم من تويل زمام املبادرةهامسؤولية إمتام جيابية يف ال ُيافظ عدد قليل منهم على مواقفهم اإلكما  ،، إال أهنم يفتقرون إىل ا

 احلصص الدراسية. 
  طورة تة مواقف م. يحظهر طلبة املرحلة التأسيسيفقط ذاتًيا، ويعد التنمر اندر احلدوث حيث مت اإلبال  عن حاالت قليلة منضبطنيالطلبة عادًة ما يكونون

 .بشكل عاممستوايت أفضل من التقدم  همحتقيق مما يدعمابتساق؛ على حنٍو مناسب للغاية 
  ة اليت يتناولوهنا ومواظبتهم لألطعماختيارهم ، مثاًل، يف بشكل متسقخيارات صحية مجيعهم ال يتخذ يعرف الطلبة كيفية إتباع أساليب احلياة الصحية، لكن

إىل املدرسة عقب بداية طابور يصلون من الطلبة الذين  قلياًل  ا، إال أن هناك عددً %28مقبولة وتبلغ نسبة احلضور إن على ممارسة التمارين الرايضية. 
 .وقتهاتقريًبا حبضور احلصص يف ئًما ادالصباح، بينما يلتزم الطلبة 

 ة يف دولة على حنٍو مناسب للقيم اإلسالمية ويستمتعون ابملشاركة يف الفعاليات الوطنية اليت حتتفي ابلرتاث اإلمارايت والثقافة الوطني اطورً تم االطلبة فهمً  يظهر
 للثقافات على املستوى الوطين والعاملي. امناسبً  الديهم فهمً  ، كما أنالعربية املتحدة اإلمارات

  عمل الطلبة ييشارك الطلبة من حني آلخر يف األنشطة االجتماعية التطوعية، مثاًل من خالل عضوية جملس الطلبة وعند تويل مسؤوليات العريف، بينما ال
 ابتساق على إطالق مبادرات تطوعية لإلسهام يف اجملتمع.

 التدوير مشاركة  تدعم مشاريع إعادةة، مثلما لوحظ يف أسبوع العلوم، كما تخدام مهارات أداء املشاريع يف األنشطة الالصفييتمكن الطلبة من االبتكار واس
ويعود ذلك جزئًيا إىل  تطورًا يف احلصص الدراسية، لأقتعد الطلبة يف جهود احلفاظ على املصادر البيئية. إن مهارات االبتكار والتعلم املستقل لدى الطلبة 

 حصوهلم على فرص أقل لالبتكار واستخدام مهارات أداء املشاريع وقيادة عملية التعلم أبنفسهم. 

 
 :جماالت القوة النسبية

 تعاون مًعا.جيايب الذي يدعم قدرهتم على الوسلوك الطلبة اإل ،التعلماألصغر سًنا حنو طلبة الاليت يحظهرها و طورة على حنٍو مناسب جًدا تاملواقف امل 
 .فهم الطلبة وتقديرهم للقيم اإلسالمية وثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة وتراثها 

 
  جماالت التحسني:

 .معدالت حضور الطلبة 
  .مهارات االبتكار وأداء املشاريع ورايدة األعمال لدى الطلبة، ال سيما يف احلصص الدراسية 
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 : جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 التدريس ألجل تعلم فعال جيد مقبول مقبول مقبول

 التقييم جيد مقبول مقبول مقبول

  .ملادة الدراسية وخيططون ابمعرفة مناسبة املعلمون  ميتلكإن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة عموًما يف املرحلة التأسيسية ومقبولة يف املراحل األخرى
 من أساليب التدريس لتشجيع الطلبة على التعلم من خالل اللعب واالستكشاف.  اواسعً  امعلمو املرحلة التأسيسية نطاقً  يستخدمالدروس اهلادفة، كما 

 ما تكون أساليب األسئلة بفاعلية أكرب، بينأسلوب طرح يستخدم معلمو املرحلة التأسيسية  ، كمابصفة عامة عالقات إجيابية مع طالهبم ميتلك املعلمون
مما ال  ؛هلم للتفكر افٍ ك  لى إجراء احلوارات أو توفري وقتع ابتساققيام املعلمني بتشجيع الطلبة  طرح األسئلة أقل جناًحا يف املراحل األخرى بسبب عدم

 يدعم يف كثري من األحيان قدرهتم على التفكري بعمق وتقدمي األجوبة املوسعة. 
 حظ يف املراحل اجات الفردية لدى الطلبة، بينما يحاليقوم معلمو املرحلة التأسيسية مبواءمة خططهم وممارسات التدريس اخلاصة هبم مبا يتناسب مع االحتي

 ابتساق كما هو احلال ابلنسبة للمجموعات األخرى.  القدرات األعلى ال تحلىباألخرى أن احتياجات الطلبة ذوي 
 مرية، وعلى الرغم من قيام أساليب تناسب فئتهم العستخدام يوفر معلمو املرحلة التأسيسية فرص أكرب للطلبة لتويل زمام املبادرة وقيادة تعلمهم أبنفسهم اب

لك، تعد مهارات فرص للتخطيط وتطبيق أفكارهم؛ نتيجة لذالاملعلمني يف املراحل األخرى بتوفري أنشطة عمل جذابة لطالهبم، إال أهنم اندرًا ما يوفرون هلم 
 الطلبة اليت متكنهم من االبتكار واإلبداع يف التعلم أقل تطورًا.

  من قبل الطلبة.  ةقدم احملرز التحصيل والتمستوايت مما يساعد املعلمني على متابعة  ؛يف مجيع أحناء املدرسةراسخة ليات التقييم املنظمة تنظيًما مناسًبا عمإن
ين يف املدرسة ال يستخدمون خر اآل املعلمنييستفيد معلمو املرحلة التأسيسية بشكل جيد من املعلومات الناجتة عن هذه التقييمات يف توجيه خططهم، إال أن 

لطلبة فيما يتعلق اب وضوحاً  أكثراجلانب تخطيط احلصص الدراسية على حنٍو يهدف إىل تلبية احتياجات الطلبة املختلفة، ويعد هذا لهذه املعلومات ابتساق 
 ذوي القدرات األعلى.

 به، كما يتم  ميوفر املعلمون تغذية راجعة شفهية مفيدة يف احلصص الدراسية لتصحيح املفاهيم اخلاطئة ومساعدة الطلبة على معرفة ما يتعني عليهم القيا
استجابة الطلبة للتغذية الراجعة  نعماهلم وحتسينها، إال أن املعلمني ال يتحققون ابتساق مأبتقدمي التغذية الراجعة الكتابية ابنتظام لتمكني الطلبة من التفكر 

 وقيامهم ابلتخطيط لتحسينها.  

 :جماالت القوة النسبية

 لبة.طاستفادة معلمي املرحلة التأسيسية من املعلومات الناجتة عن التقييم يف ختطيط وتدريس احلصص على حنٍو يليب االحتياجات الفردية لدى ال 
 اليت متحكنهم من تدريس حصص هادفة. معرفة املعلمني ابملادة الدراسية واملهارات 

 
  جماالت التحسني:

  األعلىاستفادة املعلمني من املعلومات الناجتة عن التقييم يف ختطيط الدروس على حنٍو يليب احتياجات الطلبة ذوي القدرات. 
  أجوبة موسعة.تقدمي من الطلبة متكني األسئلة لدعم احلوار والتفكري الناقد و أسلوب طرح استخدام املعلمني 
  .قيام املعلمني ابلتحقق ابتساق من جتاوب الطلبة مع التغذية الراجعة وتوفري الدعم هلم للتخطيط لكيفية حتسني أعماهلم أبنفسهم 
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 : جودة املنهاج التعليمي4معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه جيد مقبول مقبول مقبول

 مواءمة املنهاج التعليمي جيد مقبول مقبول مقبول

  .ل مناسب للمرحلة املقبلة من كة بشالطلب عدّ تطلبات املنهاج الوطين الربيطاين واملتطلبات القانونية ويح مباملنهاج يفي إن جودة املنهاج التعليمي مقبولة إمجااًل
نجح املقاربة القائمة على ، بينما تاملشرتكة املواضيعتعلمهم. جيري تعزيز خربات التعلم بنجاح أكرب يف املرحلة التأسيسية من خالل املنهاج القائم على 

 ني جماالت التعلم املختلفة.ودعم انتقال املعرفة ابملادة الدراسية ب واملتبعة يف املرحلة االبتدائية يف الربط بني خربات تعلم الطلبة والعامل املواضيع املشرتكة
 كنهم من االستكشاف والعمل على مهام االستقص ؛ُيصل الطلبة يف املرحلة التأسيسية على نطاق أوسع من اخليارات يف احلصص الدراسية اء والتحقيق مما ميح

 االبتدائية واملتوسطة والثانوية الختيار ما سيتعلمونه.  ةحلات حمدودة لطلبة املر فر سوى خيار ال يو التعليمي ابستقاللية، إال أن املنهاج 
 غة العربية كما استحدثت املدرسة مبادرات انجحة لتحسني اإلجنازات يف الل  ،نتج عن عمليات املراجعة مواءمة املنهاج التعليمي بنجاح يف املرحلة التأسيسية

 لى. كافية للطلبة ذوي القدرات األع  مستوايت حتدينما كانت هذه العمليات أقل جناًحا يف ضمان توفري والدراسات االجتماعية والرايضيات، بي
  ،حس قوي ابهلوية ومعرفة  الطلبة ميتلكيعزز املنهاج التعليمي بفاعلية وعي الطلبة مبوضوعات الثقافة والرتاث يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ نتيجة لذلك

 دى الطلبة. لبتارخيهم وثقافتهم وتراثهم، إال أن املنهاج ال ُيقق نفس هذا املستوى من النجاح يف تطوير مهارات أداء املشاريع واالبتكار واإلبداع 
     ي الطلبة ابلقيم، املنهاج التعليمي عموًما يف تعزيز وع املواد الدراسية األخرى. ينجحيف أيًضا ويتم دجمه يحدّرس برانمج الرتبية األخالقية كمادة منفصلة

 . جودة مواقف الطلبة وسلوكهمنيحتس مثل التسامح واالحرتام، وتشري سجالت املدرسة إىل أن برانمج الرتبية األخالقية يسهم يف

 
 :جماالت القوة النسبية

  لم بني املواد الدراسية املختلفة، ال سيما يف املرحلة التأسيسية.املنهاج التعليمي من أجل تعزيز انتقال خربات التع موادالروابط بني 
  اليت تعزز معرفة الطلبة ابلثقافة اإلماراتية ووعيهم مبوضوعات اجملتمع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.و بني جماالت املنهاج التعليمي الصالت 

 
  جماالت التحسني:

  األعلىاخليارات املتاحة للطلبة األكرب سًنا والدعم املقدم ألولئك ذوي القدرات. 
 .مواءمة املنهاج التعليمي لدعم مهارات أداء املشاريع واالبتكار واإلبداع لدى الطلبة 
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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 جيد جيد جيد
 الطفل"

 رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم  جيد جيد جيد جيد

  ل" اليت ويشمل ذلك سياسات "محاية الطف والدعم هلم جيدة. لدى املدرسة إجراءات فعالة حلماية الطلبة،إن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد
 تنجح املدرسة يف التعامل مع حاالت التنمر النادرة. كما  أولياء األمور والعاملني والطلبة،مجيع  تتم مشاركتها مع

   ،فقإن املباين املدرسية صحية وتتم صيانتها على حنٍو مناسب  كما حتافظ املدرسة على سالمة الطلبة ويشمل ذلك استخدامهم للحافالت املدرسية. إن املرا
اءات أصحاب اهلمم، كما يوفر املقصف املدرسي أطعمة صحية، إال أن اإلجر  ن فيهميع الطلبة، مبحتياجات مجاملدرسية مطورة على حنٍو مالءم وتعد مناسبة ال

 سق.شكل متصحية ال تؤدي حىت اآلن إىل التزام الطلبة ابخليارات الصحية باملتخذة لتعزيز أساليب احلياة ال
 ذلك، تدرك  تخذ خطوات فعالة لرفع مستوايت احلضور، معالعاملني وسلوكهم على حنٍو فعال بصفة عامة، وتح و الطلبة السائدة بني عالقات يتم تعزيز ال

 عن املستوى املقبول.  مل ترتفعات إذ أن معدالت احلضور القيادة املدرسية وجود حاجة إىل اختاذ املزيد من اإلجراء
 ألماكن اُيصل الطلبة أصحاب اهلمم على دعم منظم بشكل مناسب يف  صحاب اهلمم وذوي القدرات العالية، حيثتوجد أنظمة فعالة لتحديد الطلبة أ

 . ألعلىاططون لتسريع وترية تقدم الطلبة ذوي القدرات ويوفر املعلمون دعًما مناسًبا للطلبة يف الغرف الصفية، إال أهنم ال خي املتخصصة
 ية مبساعدة نيتلقى الطلبة إرشادات منتظمة ومفيدة حول تطورهم األكادميي والشخصي، بينما ال يتم العمل بنفس هذا املستوى على تطوير اإلرشادات املع

 الطلبة على تويل قدر أكرب من املسؤولية جتاه تعلمهم. 

 
 :النسبيةجماالت القوة 

 .املنشآت املدرسية املناسبة والتدابري املعنية ابحلفاظ على سالمة الطلبة 
 .اإلجراءات املتبعة لتعزيز العالقات اإلجيابية بني أعضاء اجملتمع املدرسي 

  جماالت التحسني:

 من أجل تسريع وترية تقدمهم. األعلىللطلبة ذوي القدرات  وفالدعم املقدم يف الصف 
  ياة الصحية. أبساليب احل بشكل متسقاإلرشادات اليت يتلقاها الطلبة لدعم استقالليتهم وحتسني مستوايت حضورهم ومساعدهتم على االلتزام 
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 : جودة قيادة املدرسة وإدارهتا6معيار األداء 

 مؤشرات األداء:

 فعالية القيادة املدرسية مقبول

الذايت والتخطيط للتطوير وميالتق مقبول  

 عالقات الشراكة مع أولياء األمور واجملتمع مقبول

 احلوكمة* مقبول

 إدارة املدرسة مبا يف ذلك الكادر واملرافق واملصادر جيد

 يث أسس أعضاء القيادة ح ،اإلمارات العربية املتحدةاألولوايت احمللية والوطنية يف دولة مع القيادة العليا أعضاء الرؤية والرسالة املوضوعة من قبل  تتماشى
تسمح بتسجيل ودمج الطلبة على اختالف قدراهتم. لدى املدرسة قدرة مقبولة على حتقيق املزيد من التحسينات و العليا مدرسة تدعم الدمج يف التعليم 

 وقد اختذت القيادة العليا خطوات مناسبة لتطوير األداء واملعايري. 
 ة اسرتاتيجيات واضحة ر املدرستطويدقة دائًما. توفر خطط ال تتسم ابلتستفيد من البياانت اخلارجية، لكنها اليت عمليات التقومي الذايت ملون يف يشارك العا

 للدفع بعمليات التطوير، إال أن القيادة الوسطى ال تسهم ابتساق حىت اآلن يف تنفيذ اإلجراءات التحسينية. 
  ر معلومات ودة اخلدمات التعليمية، كذلك يتلقى أولياء األمو جبواملتعلقة إىل القيادة املدرسية وجملس األمناء األمور وجهات نظرهم  أولياءيقدم أعضاء جملس

ليم أبنائهم ل يف تعممنتظمة ومطلعة حول الفعاليات املدرسية وإجنازات أبنائهم من خالل املنصات اإللكرتونية التفاعلية، إال أهنم ال يشاركون حالًيا ابلكا
 مناسبة مع اجملتمع واملدارس األخرى وتستفيد منها يف دعم برامج التطوير املهين املقدمة للمعلمني.عالقات شركاء للمدرسة. تؤسس املدرسة بصفتهم 

  فرتة يف مية على جودة اخلدمات التعلياألمناء أولياء األمور، وقد حافظ جملس مبن فيهم ، املعنية األطرافممثلني عن على حنٍو مناسب جملس األمناء يضم
العليا والوسطى  ادةفريقي القي. يدرك أعضاء جملس األمناء وجود حاجة إىل تعزيز األنظمة واإلجراءات املعنية مبساءلة كبرية  تغيرياتشهدت املدرسة خالهلا 

 حول حتقيق املزيد من التحسينات. 
  املعلمني املؤهلني  من احتفظت بعدد كافٍ املدرسة إال أن  مرتفعةأن معدالت تغيري العاملني من لرغم ابتحدار الشؤون اليومية املدرسية على حنٍو مناسب و

 برامج التطوير املهين لدعم للمعلمني اجلدد. تشمل التحسينات األخرية اليت أحدخلت على املنشآت املدرسية توفري مرافق وفرتلتدريس املنهاج التعليمي، و 
فق املكتبعلوم جديدة وتعزيز توفر مصادر تقنية املعلومات واالتصاالت إىل جانب حتسني  ٍو مناسب جًدا ة، وقد أصبحت بيئة التعلم اآلن مطورة على حنمرا

 للجميع. ومتاحة 
 ملعلمني والطلبة يالحظ أن ويتم حتقيق أقصى استفادة منها يف املرحلة التأسيسية، أما يف بقية مراحل املدرسة ف ،تتوافر جمموعة واسعة من املصادر اليت تدعم ا

 ستقاللية واالبتكار واإلبداع يعد أقل تطورًا.التعلم ابدعم قدرة الطلبة على لاستخدام املصادر 
 الدولية، مثل "التقييمات العاملية" وتقييم املدارس الدولية )االختبارات من  ةحمدودجمموعة ة توظف املدرسISA ملعرفية واإلدراكية ( واختبار القدرات ا

(CAT4).وتوفر هذه التقييمات معلومات حول مستوايت حتصيل الطلبة يف اللغة اإلجنليزية والرايضيات ، 

 
 :جماالت القوة النسبية

  اإلدارة اليومية للشؤون املدرسية من أجل دعم تعلم الطلبة.جودة 
 ابحتياجاهتم. ارتباطهااملصادر املتاحة للطلبة واملعلمني ومدى  جمموعة 

  جماالت التحسني:
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 .إسهام القيادة الوسطى يف رفع جودة التدريس 
  حول تنفيذ التحسينات. املدرسية األنظمة املعنية مبساءلة أعضاء القيادة 

 ابملدارس اخلاصة فقط *خاص
 


