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أداء املدرسة


افتتحت أكادميية ال ربيع أول مرة يف عام  8102حتت قيادة مديرها احلايل ،وازدادت أعداد الطّلبة فيها منذ افتتاحها بنسبة الثلث تقريبًا .انتقلت غالبية كبرية

من الطّلبة إىل هذه األكادميية من مدرسة ال ربيع .قامت املدرسة إبدارة "ب رانمج التجسري" بنجاح للتأكد من تعلم مجيع الطّلبة على حنو ي توافق مع متطلبات
املنهاج الوطين ال ربيطاين ودائرة التّعليم واملعرفة .كانت نسبة تغيري املعلمني م رتفعة العام املاضي وبلغت  .% 08انضم تق ر ًيبا نصف أعضاء القيادة إىل املدرسة،

منذ افتتاحها ،خالل العام الدراسي احلايل.


إن األداء العام للمدرسة جيد .جنح أعضاء القيادة املدرسيّة يف أتسيس املدرسة اجل ديدة وتعييي ريية وتوج واضحني ،وحافووا على ج ودة ت دريس جيدة وبيئة

خصوصا يف مواد املناهج الع ربيّة ،ويف مجيع امل راحل ال سيما يف املرحلة
تقدما جي ًد ا يف معوم املواد ال ّدراسيّة،
ً
تعلم آمنة؛ األمر الذي أفضى إىل حتقيق الطّلبة ً
التأسيسية.

جودة إجنازات الطلبة

معيار األداء 0
جيد

احلكم:
املربرات:



االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق

عموما
إن إجنازات الطّلبة جيدة بشكل عام ومقبولة يف اللغة اإلجنلي يية ،كما تعترب مست وايت حتصيلهم مقبولة ً

وجيدة يف الدراسات االجتماعية وال رتبية الفنية وال رايضية ،كما أهنا جيدة يف ماديت ال رايضيات والعلوم يف املرحلة

التأسيسية.


تقدما جي ًد ا بشكل عام ،إال أن هذا التقدم ال يؤدي بعد إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة يف معوم
حيرز الطّلبة ً



إن مهارات التعلم لدى الطّلبة جيدة بشكل عام ،حيث أهنم حي رص ون على املشاركة يف احلصص الدراسية

دائما.
املواد الدراسية ،كما أن التقدم الذي حيقق الطّلبة ذوو القدرات األعلى ال يتسارع بوترية كافية ً

ويتفاعلون على حنو مناسب ويعملون بشكل تعاوين ويقومون ابلربط بني تعلمهم واحلياة الواقعية ،إال أن تعييي
طورا ابلكامل بعد يف مج يع املواد الدراسية.
مهارات االبتكار والتفكري الناقد والتعلم املستقل لدى الطّلبة ليس مت ً

جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار

معيار األداء 8
جيد

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



وفهما جيدين للقيم اإلسالمية والثقافة اإلماراتية ،وينعكس ذلك على مواقفهم اإلجيابية حنو
تقديرا ً
يوهر الطّلبة ً



يشارك الطّلبة يف االهتمام ببيئتهم مبا يف ذلك اجملتمع احمللي ،إال أن قدرهتم على املبادرة مبشاري ع االبتكار ورايدة

التعلم وسلوكهم اجليد وعالقاهتم مع اآلخ رين.

األعمال وقيادهتا تعترب حمدودة.

جودة عمليات التدريس والتقييم

معيار األداء 3
جيد

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



ميتلك املعلمون معرفة جيدة مبوادهم الدراسية .توفر معوم احلصص الدراسية فرص تعلم عملية للطلبة وتقدم



تقدما جي ًد ا.
التعلم بطرق تفاعلية؛ مما يدعم مشاركة الطّلبة يف احلصص الدراسية ويعيز حتقيقهم ً
ال يطرح املعلمون بشكل متسق األسئلة عالية املستوى لتحدي فهم الطّلبة وتع ييي مهاراهتم يف التفكري الناقد
واالبتكار والتعلم املستقل.



يتم حتليل معلومات التقييم بفعالية لكن ال يتم استخدامها بعد بشكل متسق لتوفري مست وايت التحدي ل لطلبة
ذوي القدرات األعلى.

معيار األداء 4
احلكم:

جودة املنهاج التعليمي
جيد

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق
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املربرات:



ضا
تقدما جي ًد ا .ينشئ املنهاج أي ً
يتسم املنهاج التعليمي ابلشمولية والتوازن ويبين على التعلم لدعم حتقيق الطّلبة ً



على الرغم من أن تتم م راجعة املنهاج التعليمي ومواءمت لتلبية احتياجات معوم جمموعات الطّلبة ،مبن فيهم

روابط هادفة ال سيما بني مواد املناهج الع ربية والثقافة اإلماراتية.

أصحاب اهلمم ،إال أن ال أيخذ بعني االعتبار بشكل كامل احتياجات الطّلبة ذوي اإلجنازات األعلى أو يطور
ابلقدر الكايف مهارات أداء املشاريع واالبتكار لدى الطّلبة.

جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم

معيار األداء 5
جيد

احلكم:
املربرات:



االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق

فعالة للمحافوة على سالمة الطّلبة .تتم احملافوة على املنشآت املدرسية حبالة مناسبة ج ًد ا
لدى املدرسة إج راءات ّ
واالحتفاظ بسجالت دقيقة حول أعمال الصيانة ،كما تعترب امل رافق املدرسية املتخصصة جيدة ج ًد ا يف تلبية



احتياجات التعلم لدى مجيع الطّلبة تق ريبًا.
يتم حتديد الطّلبة أصحاب اهلمم بشكل دقيق وتقدمي دعم فعال هلم يف احلصص الدراسية ،إال أن م ست وايت
التحدي املقدمة للطلبة ذوي اإلجنازات األعلى يف احلصص الدراسية ليست هبذا القدر من اجلودة.

جودة قيادة املدرسة وإدارهتا

معيار األداء 6
جيد

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



جنح أعضاء القيادة املدرسيّة يف أتسيس املدرسة اجلديدة ،وقاموا مبشاركة ريية وتوج اس رتاتيجي واضحني والرتكيي



تتم إدارة املدرسة بشكل فعال؛ مما يضمن تعييي فرص التعلم املتاحة للطلبة خالل اليوم الدراسي.



يقدم أعضاء جملس األمناء الدعم للمدرسة ،إال أن أعضاء القيادة املدرسية مل يطوروا بعد عالقات ش راكة مع مجيع

على تطوير جودة التّدريس والتعلم.

األط راف املعنية ال سيما أولياء األمور.

4

دعم الق راءة



تتضمن مكتبة املدرسة جمموعة خمتارة من الكتب الع ربية واإلجنلي يية اليت تشمل الروائية والعلمية لدعم تعلم الطّلبة يف مجيع جوانب املنهاج التعليمي.
يستطيع الطّلبة االختيار من بني الكتب لق راءهتا ألجل املتعة أو للدراسة الشخصية ،كما أهنم يستخدمون املكتبة خالل حصص اللغة الع ربي ة واللغة



أسبوعيا.
اإلجنلي يية مرة
ً
أثرت عملية حتليل البياانت اليت تقوم هبا املدرسة ووضع خطط العمل الالحقة بشكل إجيايب على دعم الق راءة ،كما قامت املدرسة إب دخال ب رانمج



الصوتيات للق راءة يف اللغة اإلجنلي يية والذي تلقى العاملون تدريبًا حول تطبيق .
لدى املدرسة أنومة مناسبة ملتابعة تقدم الطّلبة يف الق راءة ،إال أن أعضاء القيادة املدرسي ة ال يقومون إىل اآلن بتحديد جماالت الق راءة اليت يواج فيها الطّلبة
صع وابت.



تركي معوم احلصص الدراسية على تطوير مهارات الق راءة والفهم األساسي لدى الطّلبة .قامت املدرسة إبدخال ب رانمج للق راءة املتدرجة يف ا للغة الع ربية
واللغة اإلجنلي يية.



تشارك املدرسة يف جمموعة من مسابقات الق راءة من أجل تع ييي استمتاع الطّلبة ابلق راءة.



قام أعضاء القيادة بتأسيس "مقهى الق راءة" يف اللغة الع ربية للتشجيع على الق راءة خالل ف رتات االس رتاحة.
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جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني
جوانب القوة الرئيسة


التقدم الذي حيرزه الطّلبة يف معوم املواد الدراسية مقارنة ابملست وايت اليت بدأوا منها ال سيما يف مواد املناهج الع ربية واملرحلة التأسيسية.



مواقف الطّلبة اإلجيابية حنو التعلم وسلوكهم وفهمهم للقيم اإلسالمية والثقافة اإلماراتية.



معرفة املعلمني املناسبة مب وادهم الدراسية وفهمهم لكيفية تعلم الطّل بة وط ريقة تفكريهم.



عملية حتديد الطّلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني.



جناح أعضاء القيادة يف أتسيس املدرسة اجلديدة وتع ييي الريية والتوج الواضحني.

جماالت التحسني الرئيسة






رفع مست وايت حتصيل الطّلبة يف مجيع املواد الدراسية ،ال سيما اللغة اإلجنلي يية ،من خالل ما يلي:
-

مشاركة أفضل املمارسات املطبقة يف اللغة اإلجنلي يية مع مجيع امل راحل املختلفة للمدرسة

-

التأكد من قيام الطّلبة بق راءة الكتب اليت تتناسب مع قدرهتم

-

توفري فرص كافية ملشاركة مناذج للكتابة مع الطلبة

-

التأكد من جتاوب الطّلبة مع التغذية ال راجعة املكتوبة اليت يقدمها املعلمون لتحسني مست وايت حتصيلهم

-

دائما ،ال سيما للطلبة ذوي القدرات األعلى.
توفري املهام اليت تنطوي على التحدايت ً

حتسني جودة التدريس والتعلم من خالل ما يلي:
-

تقدمي مهام تنطوي على حتدايت للطلبة ذوي اإلجنازات األعلى مبن فيهم املوهوبني واملتفوقني يف مجيع احلصص الدراسية،

-

طرح أسئلة عالية املستوى لتطوير مهارات التفكري الناقد لدى الطّلبة.

-

التخطيط لتقدمي املهام اليت تعيز مهارات االبتكار والتعلم املستقل يف احلصص الدراسية.

تطوير جودة قيادة املدرسة وإدارهتا من خالل ما يلي:
-

تدريب املعلمني حول كيفية توفري التحدي للطلبة واستكشاف الطرق لتعييي مهارات االبتكار يف احلصص الدراسية.

-

التأكد من أن عملية متابعة جودة احلصص الدراسية تقدم تغذية راجعة خمتصرة وال ت ييد العبء على املعلمني.

-

استطالع آراء مجيع األط راف املعنية واستخدامها يف توجي خطة تطوير املدرسة.

-

متثي ل أولياء األمور يف جملس األمناء.

-

إش راك أولياء األمور بشكل فعال يف املدرسة وذلك عن ط ريق االستفادة من جملس أولياء األمور للمساعدة يف حتقيق ذلك.
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معيار األداء  :0جودة إجنازات الطلبة
رايض األطفال

مؤش رات األداء:
الرتبية اإلسالمية

اللغة الع ربية
(كلغة أوىل)

اللغة الع ربية*
(كلغة اثنية)

الدراسات االجتماعية

التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم

اللغة االجنلي يية

التحصيل
التقدم

ال رايضيات

العلوم
املواد األخرى
(فن ،موسيقى ،رايضة)
مهارات التعلم

التحصيل

االبتدائية

املتوسطة

ال ينطبق

مقبول

مقبول

ال ينطبق

جيد

جيد

ال ينطبق

مقبول

مقبول

ال ينطبق

جيد

جيد

ال ينطبق

مقبول

ال ينطبق

ال ينطبق

جيد

ال ينطبق

ال ينطبق

جيد

جيد

ال ينطبق

جيد

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

جيد

جيد

مقبول

جيد

مقبول

مقبول

التقدم

جيد

جيد

جيد

التحصيل

جيد

مقبول

مقبول

التقدم

جيد

جيد

جيد

مقبول

جيد

مقبول

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

التحصيل
التقدم
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إن إجنازات الطّلبة يف ال رتبية اإلسالمية جيدة ،بينما تعترب مست وايت التحصيل مقبولة ألن معوم الطّلبة حيققون مست وايت تتماشى مع
معايري املنهاج التعليمي.

الرتبية اإلسالمية



تشري النتائج املدرسية للعام الدراسي  8102/8102إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،لكن
األدلة املستمدة من احلصص الدراسية مل تؤكد ذلك.



مناسبا لقيم اإلسالم وتعاليم
فهما ً
توهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة أن مست وايت التحصيل مقبولة .يوهر معوم الطّلبة ً

وأحكام  ،ويقومون حبفظ سور القرآن الكرمي واألحاديث النبوية املقررة وشرح معانيها وربطها حبياهتم .تعترب مهارات الطّلبة يف التالوة





تطورا.
مع اتباع أحكام التجويد أقل ً
تقدما جي ًد ا.
حتقق معوم جمموعات الطّلبة ً
إن إجنازات الطّلبة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل واثنية جيدة ،بينما تعترب مست وايت التحصيل مقبولة ألن معوم الطّلبة حيققون م ست وايت
تتماشى مع معايري املنهاج التعليمي.



تشري النتائج املدرسية للعام الدراسي  8102/8102إىل حتقيق الطّلبة مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا يف اللغة الع ربية كلغة أوىل
ومتميية يف اللغة الع ربية كلغة اثنية ،لكن األدلة املستمدة من احلصص الدراسية مل تؤكد ذلك.

اللغة العربية



توهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة .يوهر معوم الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة أوىل
املهارات املتوقعة يف االستماع والق راءة والفهم ،بينما يعد استخدامهم للغة الع ربية الفصحى عند التحدث ومهارات الكتابة لديهم




تطورا.
أقل ً
يوهر معوم طلبة ا ملرحلة االبتدائية ،يف اللغة الع ربية كلغة اثنية ،املست وايت املتوقعة يف مهارات التحدث واالستماع والكتابة ،إال أن
تطورا.
مهارات الق راءة والفهم لديهم تعترب أقل ً
تقدما جي ًد ا يف احلصص الدراسية.
حتقق معوم جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف الدراسات االجتماعية جيدة.



تشري النتائج املدرسية للعام الدراسي  8102/8102إىل حتقيق الطّلبة مست وايت حتصيل متميية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة،

الدراسات االجتماعية

لكن األدلة املستمدة من احلصص الدراسية مل تؤكد ذلك.


فهما جي ًد ا للتاريخ واجلغ رافيا ال سيما فيما خيص
توهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة أن مست وايت التحصيل جيدة .يوهر الطّلبة ً
فهما مناسبًا لدور قادة الدولة يف جناح دولة اإلمارات ومبادئها
اجلوانب املتعلقة بدولة اإلمارات الع ربية املتحدة ،كما أهنم يبدون ً

البيئية ،ويستطيعون مناقشة ثقافة دولة اإلمارات وتقاليدها وت راثها وال تغي ريات اليت يشهدها جمتمع الدولة املعاصر ،لك ن مهاراهتم يف



تطورا.
استكشاف واق رتاح احللول للقضااي االجتماعية تعترب أقل ً
تقدما جي ًد ا.
حتقق معوم جمموعات الطّلبة ً
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إن إجنازات الطّلبة يف اللغة اإلجنلي يية مقبولة بشكل عام وجيدة يف املرحلتني التأسيسية واالبتدائية .تعترب مست وايت التحصيل مقبولة
ألن معوم الطّلبة حيققون مست وايت تتماشى مع معايري املنهاج التعليمي.



تشري النتائج املدرسية للعام الدراسي  8102/8102إىل حتقيق الطّلبة مست وايت حتصيل مقبولة يف املرحلة التأسيسية وضعيفة يف
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،لكن األدلة املستمدة من احلصص الدراسية مل تؤكد ذلك.

اللغة االجنلييية



توهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة .يستمع الطّلبة ابنتباه وجيرون احملاداثت ويفهموهنا،
ويستطيعون التحدث والتواصل ابللغة اإلجنلييية ابستخدام املفردات واجلمل املناسبة ولكن يواج معوم الطّلبة صعوبة يف الق راءة.
فهما أساسيًا ملعانيها ،لكنهم ال يستطيعون إىل اآلن
يتمكن الطّلبة ،مع اإلرشاد ،ق راءة الكتب املالئمة للفئة العم رية ويوهرون ً
تطورا ،حيث يكتب معومهم ابستخدام اجلمل
االستدالل واالستنتاج بشكل مستقل .تعترب مهارات الكتابة لدى الطّلبة أقل ً

دوما ،لكن حماوالهتم للفظ
دائما ،كما ال تكون هتجئة الطّلبة دقيقة ً
والفق رات البسيطة وال تكون القواعد يف أعماهلم الكتابية صحيحة ً





الكلمات صوتيًا تكون مقبولة غالبًا.
مقبوال.
تقدما ً
تقدما جي ًد ا يف املرحلتني التأسيسية واالبتدائية ،إال أن معوم جمموعات الطّلبة يف املرحلة املتوسطة حتقق ً
حيقق الطّلبة ً

إن إجنازات الطّلبة يف ال رايضيات جيدة ،بينما تعترب مست وايت التحصيل مقبولة ألن معوم الطّلبة حيققون مست وايت تتماشى م ع معايري
املنهاج التعليمي .تعترب مست وايت حتصيل طلبة املرحلة التأسيسية جيدة.



تشري النتائج املدرسية للعام الدراسي  8102/8102إىل حتقيق الطّلبة مست وايت حتصيل جيدة يف املرحلتني التأسيسية واملتوسطة
وضعيفة يف املرحلة االبتدائية ،لكن األدلة املستمدة من احلصص الدراسية مل تؤكد ذلك.

ال رايضيات



توهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة بشكل عام .يتمكن معوم طلبة املرحلة التأسيسية من العد
فهما مناسبًا للمفاهيم احلسابية .إن
بشكل مستقل وت رتيب األعداد حىت  ،81أما يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،يوهر معومهم ً

مهارات حل املشكالت لدى الطّلبة مت طورة على حنو مناسب مبا يتماشى مع التوقعات .يستطيع الطلبة التعبري عن استدالهلم احلسايب
دائما من
تطورا ،كما ال يتمكن الطّلبة ً
ابستخدام املفردات اليت تالئم الفئة العم رية ،إال أن مهارات احلساب الذهين لديهم تعترب أقل ً
تذكر حقائق األعداد األساسية.



دائما.
حتقق معوم جمموعات الطّلبة ً
تقدما جي ًد ا ،بينما ال يتسارع التقدم الذي حيرز الطّلبة ذوو القدرات األعلى ً



إن إجنازات الطّلبة يف العلوم جيدة ،بينما تعترب مست وايت التحصيل مقبولة بشكل عام ألن معوم الطّلبة حيققون مست وايت تتماشى
مع معايري املنهاج التعليمي .تعترب مست وايت حتصيل طلبة املرحلة التأسيسية جيدة.



تشري النتائج املدرسية للعام الدراسي  8102/8102إىل حتقيق الطّلبة مست وايت حتصيل مقبولة يف املرحلة التأسيسية وضعيفة يف
املرحلتني االبتدائية وامل توسطة ،لكن مل يتم أتكيد ذلك خالل املشاهدات الصفية.



العلوم

فهما
توهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة بشكل عام وجيدة يف املرحلة التأسيسية .يوهر الطّلبة ً

للمفاهيم واملعرفة العلميني ،ال سيما يف العلوم الفي يايئية واحلياتية ،يف مست وايت تتماشى مع معايري املنهاج التعليمي .يكتسب الطّلبة،

يف املرحلة التأسيسية ،معرفة وفهم علميني جيدين ويستطيعون وصف اخلصائص وامللمس يف العلوم الفي يايئية .ي نشئ الطّلبة صالت
هادفة بني التعلم واحلياة الواقعية يف العلوم ،ويوهرون قدرهتم على البحث والتجربة وتقدمي تقارير بنتائجهم مبا يتماشى مع التوقعات،
إال أن الفرص اليت تتيح القيام ابالستقصاء بشكل مستقل تعترب حمدودة.


تقدما كافيًا.
دوما ً
تقدما جي ًد ا يف احلصص الدراسية ،إال أن الطّلبة ذوي القدرات األعلى ال حيرزون ً
حتقق معوم جمموعات الطّلبة ً
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إن إجنازات الطّلبة يف املواد األخرى جيدة ،بينما تعترب مست وايت التحصيل مقبولة بشكل عام وجيدة يف املرحلة االبتدائية.



تشري النتائج املدرسية للعام الدراسي  8102/8102إىل حتقيق الطّلبة مست وايت حتصيل مقبولة يف املرحلتني التأسيسية واالبتدائية
وضعيفة يف املرحلة املتوس طة ،لكن األدلة املستمدة من احلصص الدراسية مل تؤكد ذلك.

املواد األخرى



توهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة بشكل عام.



إن مست وايت التحصيل جيدة يف ال رتبية الفنية ،حيث يستطيع غالبية الطّلبة التعبري عن أفكارهم بشكل إبداعي عند الرسم ،ويقومون
بعمل تصاميم مستمدة من األعمال الفنية ،أما يف ال رتبية ال رايضية ،يتمكن غالبية الطّلبة من السباحة على حنو آمن ويطورون مهاراهتم
يف جمموعة من األنشطة ال رايضية ،ويف ال رتبية املوسيقية ،يستطيع الطّلبة أتليف مقطوعات موسيقية مع االنتباه إىل العناصر املوسيقية
على حنو يتماشى مع التوقعات .يستخدم الطّلبة ،يف علوم الكمبيوتر ،التقنية لتصميم ومعاجلة واسرتجاع احملتوى مع إظهار فهم ملا
يقومون ب  .تعترب مست وايت حتصيل الطّلبة يف اللغة الف رنسية مقبولة بشكل عام ،حيث يتمكن معومهم من التحدث ابستخدام اجلمل
دائما الق راءة والكتابة بفاعلية يف هذه املادة.
البسيطة لكنهم ال يستطيعون ً

مهارات التعلم



تقدما جي ًد ا.
حتقق معوم جمموعات الطّلبة ً



إن مهارات التعلم لدى الطّلبة جيدة بشكل عام.



يوهر الطّلبة مواقف إجيابية حنو التعلم وينخرطون في على حنو مناسب.



يتعاون الطّلبة بشكل مالئم يف احلصص الدراسية ويدعمون تعلم بعضهم البعض.



ضا صالت حبياهتم والعامل الواقعي ،ويشمل ذلك جوانب الثقافة وال رتاث اإلماراتيني.
ينشئ الطّلبة روابط مفيدة بني املواد الدراسية وأي ً



تطورا.
تعترب مهارات االبتكار والتفكري الناقد والتعلم املستقل واستخدام التقنية أقل ً
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املواد

جماالت القوة النسبية


ال رتبية اإلسالمية



مهارات االستماع والق راءة والفهم لدى الطّلبة الذين



يدرسون اللغة الع ربية كلغة أوىل.


مهارات التحدث واالستماع والكتابة لدى الطّلبة







مهارات التحدث واالستماع والتواصل لدى الطّلبة.



مهارات األعداد لدى طلبة املرحلة التأسيسية.



مهارات الطّلبة يف حل املشكالت واالستدالل

اللغة االجنلي يية

العلوم



قدرة الطّلبة على استكشاف واق رتاح احللول للمشكالت اليت تواج
اجملتمع.



املهارات اللغوية لدى الطّلبة بشكل عام ال سيما مهارات الق راءة
والتهجئة والكتابة.



مهارات احلساب الذهين لدى الطّلبة.

ابستخدام املفردات املالئمة.


فهم الطّلبة للمفاهيم العلمية وربطها ابحلياة الواقعية.



معرفة الطّلبة ابلعلوم الفي يايئية واحلياتية ال سيما يف



مهارات االستقصاء املستقل.

املرحلة التأسيسية.


املواد األخرى

تطوير مجيع املهارات اللغوي ة يف اللغة الع ربية كلغة اثنية ،ال سيما
مهارات الق راءة والفهم.

اجلوانب املتعلقة بدولة اإلمارات الع ربية املتحدة.

االجتماعية

ال رايضيات

معرفة الطّلبة وفهمهم للتاريخ واجلغ رافيا ال سيما

تطوير مجيع املهارات اللغوية يف اللغة الع ربية كلغة أوىل ،ال سيما
مهارات التحدث ابستخدام اللغة الع ربية الفصحى والكتابة.

الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة اثنية.

الدراسات

مهارات الطّلبة يف التالوة مع اتباع أحكام التجويد.

واألحاديث النبوية الش ريفة وتطبيقها على حياهتم.


اللغة الع ربية

فهم الطّلبة للقيم اإلسالمية ومعاين سور القرآن الكرمي

جماالت التحسني

إبداع الطّلبة يف ال رتبية الفنية ومهاراهتم البدنية املتطورة



مهارات الطّلبة يف الق راءة والكتابة ابللغة الفرنسية.

على حنو مناسب.


استخدام الطّلبة وتطبيقهم تقنية املعلومات
واالتصاالت.

مهارات التعلم



مواقف الطّلبة اإلجيابية ومشاركتهم يف احلصص



مهارات االبتكار والتفكري الناقد والتعلم املستقل لدى الطّلبة.

الدراسية.


مهارات التعاون لدى الطّلبة.



تطبيق الطّلبة تعلمهم على احلياة الواقعية.
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معيار األداء  :8جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

التطور الشخصي

جيد

جيد

جيد

فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمارات الع ربية املتحدة وثقافات

جيد

جيد

جيد

مؤش رات األداء:

العامل
ا ملسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكار

مقبول

مقبول

مقبول



إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة جيدة ،بينما تعترب مهارات االبتكار لديهم مقبولة.



يُوهر الطلبة مواقف إجيابية حنو التعلم كما أهنم مهذبون ويتعاملون ابح رتام مع اآلخرين ويعد سلوكهم جي ًد ا ،وتعترب حاالت التنمر اندرة.



يتمتع الطلبة بعالقات جيدة مع اآلخرين وهناك اح رتام متبادل بينهم وبني أق راهنم وكادر املدرسة على ٍ
فهما جي ًد ا لكيفية إتباع
حد سواء .يُوهر الطلبة أي ً
ضا ً



إن نسبة حضور الطلبة جيدة حيث تبلغ  ،% 24ويلتيم مجيعهم تق ر ًيبا ابلوصول إىل املدرسة وحضور احلصص يف الوقت احملدد.

أساليب احلياة الصحية ويشارك معومهم يف جمموعة من األنشطة البدنية.



فهما
وفهما جيدين للقيم اإلسالمية وأتثريها على اجملتمع املعاصر يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وحياة الناس .ميتلك الطلبة أي ً
ضا ً
تقديرا ً
يُوهر الطلبة ً
جي ًد ا لل رتاث والثقافة اإلماراتيني ويستطيعون مناقشة التاريخ واآلداب والفنون يف دولة اإلمارات ولديهم فهم وتقدير واضحني لثقافتهم ويهتمون ابلتعرف
على ثقافات اآلخرين .يتعرف الطلبة على البلدان األوروبية املختلفة ،خاصةً من خالل دراسة األحداث اليت وقعت يف املاضي ،مثل اتريخ الرومان.



فهما مناسبًا لواجباهتم جتاه اجملتمع ،حيث يقدمون التربعات هليئة اهلالل األمحر ويشاركون يف
إن الطلبة أعضاء مسؤولون يف اجملتمع املدرسي ويُوهرون ً
احلمالت الوطنية ل لمسامهة يف تنويف الشواطئ احمللية ،إال أن الطلبة ال يطورون بنفس هذا املستوى قدرهتم على املبادرة ابملشاريع املبتكرة وقيادهتا
واستخدام مهارات رايدة األعمال.



فهما مناسبًا ملوض وعات االستدامة البيئية ويشاركون يف مشاريع مثل إعادة تدوير الطعام واملهمالت ،يف حني أهنم ال يطورون بنفس هذا املستوى
يُوهر الطلبة ً



يشارك الطلبة يف املشاريع االبتكارية يف بعض األحيان واليت تشجعهم على إجياد حلول للمشكالت ويقومون بتصميم وصنع النماذج ،إال أهنم يعتمدون

وعيهم بقضااي االستدامة على املستوى العاملي وفهمهم ودعمهم هلا.

اندرا ما يتولون قيادة تعلمهم ،كما أن االبتكار قليل الوهور يف احلصص الدراسية.
على املعلمني الاختاذ الق رارات و ً
جماالت القوة النسبية:


مواقف الطلبة اإلجيابية حنو التعلم وسلوكهم وعالقاهتم مع اآلخ رين.



فهم الطلبة للقيم اإلسالمية وتقديرهم للثقافة اإلماراتية.

جماالت التحسني:


وعي وفهم الطلبة ملوضوعات االستدامة على املستوى العاملي ودعمهم هلا.



مهارات االبتكار اليت يُوهرها الطلبة ،خاصةً يف احلصص الدراسية ،وقدرهتم على املبادرة مبشاريع االبتكار ورايدة األعمال وقيادهتا.
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معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

التدريس ألجل تعلم فعال

جيد

جيد

جيد

التقييم

جيد

جيد

جيد

مؤش رات األداء:



إمجاال.
إن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة ً



فهما جي ًد ا ملوادهم الدراسية وميتلك معومهم مهارات متُكنهم من مساعدة الطلبة على فهم ما يتعلمون وذلك ألهنم يتمتع ون بفهم للكيفية
يُوهر املعلمون ً



تقدما جي ًد ا مقارنة
يقوم معوم املعلمون بتخطيط دروس جذابة والتدريس أبساليب تفاعلية مما يدعم اخن راط الطلبة يف التعلم مبست وايت عالية وحتقيقهم ً

اليت يفكر ويتعلم من خالهلا الطلبة.

دائما يف حصص اللغة اإلجنلي يية يف املرحلة
ابمل ست وايت اليت بدأوا منها اليت عادةً ما تكون منخفضة ال سيما يف املرحلة التأسيسية ،بيد أن ذلك ال يوهر ً
املتوسطة.



دائما األسئلة
يشجع املعلمون الطّلبة ،يف معوم احلصص الدراسية ،على مشاركة أفكارهم واإلجابة عن األسئلة وتقدمي استنتاجاهتم ،إال أهنم ال يطرحون ً



تطورا .يستخدم عدد قليل من الطلبة تقنية املعلومات واالتصاالت
إن مهارات االبتكار والتفكري الناقد والتعلم املستقل تعد من عناصر احلصص األقل ً
كأداة للتعلم على الرغم من قيام املدرسة بتوفري مصادر واسعة النطاق يف هذا اجملال.



إن عمليات التقييم الداخلية متسقة وم رتابطة بصفة عامة وتعد فعالة حتدي ًد ا يف املرحلة التأسيسية.



قياسا إىل النواتج املتوقعة ل لمرحلة التأسيسية واملنهاج
مل تطبق القيادة املدرسية بعد امتحاانت املنهاج ال ربيطاين ،إال أن يتم إج راء مقارنة معيارية للبياانت ً

اليت تنطوي على التحدايت حلث الطلبة على التفكري فيما يتعلموه بعمق أكرب مما حيد من تقدمهم ،خاصةً ابلنسبة ألولئك ذوي اإلجنازات األعلى.

الوطين ال ربيطاين .يتم بفاعلية حتليل بياانت التقييم ملتابعة مست وايت تقدم الطلبة ،إال أن هذه اإلج راءات عادةً ما تقتصر على القيادة العليا .يستفيد املعلمون

دائما هذه املعلومات يف توفري م ست وايت حتدي فعالة
من املعلومات الناجتة عن التقييم ملساعدهتم يف اختطيط خ ربات التعلم املستقبلية ،إال أن ال يستخدمون ً
للطلبة ذوي القدرات األعلى.



ميتلك املعلمون معرفة جيدة مبواطن القوة والضعف لدى الطلبة .ال يتجاوب الطلبة ابتساق مع التغذية ال راجعة املقدمة هلم خالل عملهم ،كما أهنم ال
يستجيبون دوًما إىل التعليقات املوضوعة مما حيد من قدرهتم على حتقيق مست وايت حتصيل جيدة.

جماالت القوة النسبية:


معرفة املعلمني ابملادة الدراسية وفهمهم للكيفية اليت يتعلم من خالهلا الطلبة.



جودة خطط الدروس.



حتليل بياانت التقييم من قبل القيادة العليا.

جماالت التحسني:


استخدام األسئلة يف تطوير مهارات التفكري العليا واالبتكار لدى الطلبة إىل جانب توفري مست وايت التحدي لذوي القدرات األعلى.



ممارسات التدريس يف اللغة اإلجنلي يية يف املرحلة املتوسطة.



استخدام بياانت التقييم لتوفري مست وايت التحدي ل لطلبة ذوي القدرات األعلى.



استجابة الطلبة لعمليات التصحيح.
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معيار األداء  :4جودة املنهاج التعليمي
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

تصميم املنهاج التعليمي وتطبيق

جيد

جيد

جيد

مواءمة املنهاج التعليمي

جيد

مقبول

مقبول

مؤش رات األداء:



إمجاال ،وتعتمد املدرسة املنهاج الوطين ال ربيطاين الذي يتسم ابلشمولية والتوازن ويليب احتياجات معوم الطلبة .جتاوبت
إن جودة املنهاج التعليمي جيدة ً
املدرسة إبجيابية مع "ب رانمج التجسري" الذي يهدف إىل متاشي مست وايت حتصيل الطلبة بشكل أفضل مع متطلبات فئتهم العم رية.



طور املنهاج التعليمي معرفة الطلبة ومهاراهتم بفاعلية يف مجيع املواد الدراسية من خالل احلصص اليت تبين مبنهجية على خ ربات التع لم السابقة ،بينما يبدو
يُ ّ



يتم تع ييي الروابط بني جماالت املنهاج التعليمي بفاعلية يف احلصص الدراسية ويستخدم الطلبة بثقة ما يتعلمون يف اللغة اإلجنلييية وال رايضيات والعلوم

وضوحا يف اللغة اإلجنلي يية.
هذا اجلانب أقل
ً

ويطبقون عند التعلم يف مواد املناهج الع ربية.


دائما إج راء هذه املواءمات مبنهجية يف امل راحل األخرى .تتم مواءمة
جتري م راجعة املنهاج التعليمي ومواءمت بفاعلية يف املرحلة التأسيسية ،بينما ال يتم ً

املنهاج وف ًقا الحتياجات معوم جمموعات الطلبة ،ويشمل ذلك الطلبة أصحاب اهلمم ،إال أن ال جتري مواءمت ابلقدر الكايف لدعم الطلبة ذوي اإلجنازات

األعلى.


يوفر املنهاج التعليمي جمموعة مقبولة من التدابري اإلث رائية واألنشطة اليت تسهم يف توسيع نطاق خ ربات الطلبة ،بينما ال يتم العمل بنفس هذا املستوى على
تطوير مهارات أداء املشاريع واالبتكار خاصةً يف احلصص الدراسية .يتم دمج الص الت مع موضوعات الثقافة وال رتاث اإلماراتيني بشك ل هادف يف معوم
جوانب املنهاج.



تدعم حصص ال رتبية األخالقية الطلبة بشكل مناسب يف اكتساب القيم اإلجيابية وفهم مسؤولياهتم يف املدرسة واجملتمع .يتمتع الطلبة حبس قوي ابلقيم
نضجا عند مناقشة املوضوعات املتعلقة ابجملتمع يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة.
األخالقية واهلوية الوطنية ويُوهرون ً

جماالت القوة النسبية:


االستم رارية والتقدم يف املنهاج التعليمي.



مواءمة املنهاج التعليمي يف املرحلة التأسيسية.



الروابط بني مواد املنهاج التعليمي ،وحتدي ًد ا الصالت بني موضوعات الثقافة وال رتاث اإلماراتيني ومواد املناهج الع ربية.

جماالت التحسني:


الفرص املتاحة لتطوير معرفة الطلبة ومهاراهتم يف اللغة اإلجنلي يية.



تعديل املنهاج التعليمي لتوفري مست وايت التحدي للطلبة ذوي القدرات األعلى.



تع ييي مهارات أداء املشاريع واالبتكار ،خاصةً يف احلصص الدراسية.
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معيار األداء  :5جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم
مؤش رات األداء:
احملافوة على صحة الطلبة وسالمتهم ،مبا يف ذلك إج راءات وت رتيبات احلماية"/محاية

رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

جيد

جيد

جيد

الطفل"
رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم


جيد

جيد

جيد

إن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم جيدة ،وتوجد إج راءات فعالة حلماية الطلبة كما يلتيم أولياء األمور والعاملون والطلبة بسياسة
محاية الطفل املدرسية.



توفر املدرسة بيئة آمنة وصحية وخالية من املخاطر لضمان احلفاظ على سالمة الطّلبة ،كما يشرف عليهم العاملون بفاعلية ويشمل ذلك عند استخدامهم
للحافالت املدرسية.



إن جودة إج راءات الصيانة وحفظ السجالت جيدة ج ًد ا ويتم تنفيذ تفقدات السالمة ابنتوام كما حيوى املبىن املدرسي ابلصيانة على حن ٍو مناسب ج ًد ا.
يستفيد الطلبة من البيئة املدرسية اجلديدة اليت تتضمن امل رافق املتخص صة.



تعيز املدرسة أساليب احلياة اآلمنة والصحية بشكل جيد ،ويقوم ممرض املدرسة بتوعية الطلبة مبوضوعات احلياة الصحية.



تتسم العالقات مع الطلبة ابالح رتام والكياسة وتتم إدارة السلوك إبجيابية؛ مما يؤدي إىل توفري بيئة متناغمة تفضي إىل التعلم.



عموما.
تقوم املدرسة إبدارة مست وايت حضور الطلبة والت يامهم ابلوقت بفاعلية؛ مما يؤدي إىل حتقيق مست وايت جيدة ً



يتم حتديد الطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني بدقة .حيوى الطلبة أصحاب اهلمم بدعم مناسب يف احلصص الدراسية من خالل مساعدي التدريس
وب رامج التعلم اليت ت راعي الفروق الفردية ،إال أن ال يتم حىت اآلن توفري مست وايت حتدي كافية للطلبة املوهوبني واملتفوقني خبالف األنشطة الالصفية.



تتابع املدرسة التنشئة السليمة للطلبة بفاعلية ،ويتلقى الطلبة األكرب سنًا نصائح جيدة حول خياراهتم املهنية ومسارات التعلم املستقبلية.

جماالت القوة النسبية:


إتباع إج راءات فعالة حلماية الطلبة.



جودة أعمال الصيانة وحفظ السجالت وامل رافق املتخص صة.



حتديد الطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني.

جماالت التحسني:


توفري مست وايت الدعم والتحدي للطلبة املوهوبني واملتفوقني.
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معيار األداء  :6جودة قيادة املدرسة وإدارهتا
مؤش رات األداء:
فعالية القيادة املدرسية

جيد

التق ومي الذايت والتخطيط للتطوير

جيد

عالقات الش راكة مع أولياء األمور واجملتمع

مقبول

احلوكمة*

جيد

إدارة املدرسة مبا يف ذلك الكادر وامل رافق واملصادر

جيد



إمجاال .أسس أعضاء القيادة املدرسة اجلديدة بنجاح وقاموا بوضع توج اس رتاتيجي واضح وريية ترمي إىل توفري
إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة ً
خ ربات تعلم انجحة.



جتري مشاركة أفضل املمارسات يف التدريس والتعلم والتقييم بفاعلية.



فهما للبياانت املدرسية اليت بدأوا يف االستفادة منها يف توفري دعم
يقوم أعضاء القيادة العليا املختصون مبتابعة موادهم الدراسية على حن ٍو مناسب ويوهرون ً



تتسم عمليات التقومي الذايت املدرسي جبودة جيدة ،حيث يقوم أعضاء القيادة بتقييم معوم جوانب املدرسة بدقة ،كذلك حتدد خطة تطوير املدرسة أهداف

دائما.
موج للمعلمني .على الرغم من اتسام العالقات يف املدرسة ابملهنية ،إال أهنا ليست فعالة ً

واقعية للدفع ابلتحسني املدرسي .يركي أعضاء القيادة على تعلم الطلبة عند متابعة احلصص الدراسية ،إال أن األنومة املستخدمة حاليًا يف تسجيل مالحواهتم



كبريا على ا ملعلمني.
تعد توجيهية بشكل مبالغ في وعاد ًة ما تشكل التغذية ال راجعة املقدمة عبئًا ً

إن عالقات الش راكة مع أولياء األمور مقبولة .يدعم أولياء األمور الفعاليات املدرسية ،مثل يوم العلم ،إال أن املدرسة ال تسعى مبنهجية إىل التعرف على
وجهات نورهم ،ويهدف إنشاء جملس أولياء األمور الذي مت تقدمي يف اآلونة األخرية إىل معاجلة هذا القصور ،كما أن التواصل والتقارير املنتومني يضمنان
ضا عالقات مع اجملتمع.
إطالع أولياء األمور بشكل مناسب على إجنازات الطلبة .أسست القيادة املدرسية أي ً



إمجاال .ال يشمل جملس األمنا ء حاليًا ممثلني عن أولياء األمور ،ويقوم أعضائ مبتابعة أداء القيادة املدرسية من خالل
إن جودة احلوكمة املدرسية جيدة ً
االجتماعات املنتومة ومساءلتها .يوفر أعضاء جملس األمناء دعم وحتدايت جيدين للمدرسة مما يساعدهم على التأثري إبجيابية على توجهها.



مناسبا ويتم توزيعهم على حن ٍو مالءم لتع ييي م ستوى إجنازات الطلبة .يستفيد
أتهيال
تتسم األنومة املدرسية ابلفاعلية ،ويعد مجيع العاملني تق ريبًا مؤهلني ً
ً
الكادر املدرسي من ب رامج التطوير املهين املوجهة حنو حتسني جودة التدريس ،لكن هناك حاجة إىل توفري امل ييد من ب رام ج التدريب لتع ييي فهم املعلمني
لكيفية توفري مست وايت التحدي ل لطلبة ذوي القدرات األعلى والكيفية اليت تبدو عليها ممارسات االبتكار يف احلصص ال ّدراسيّة .عادةً ما يتم استخدام
امل رافق واملصادر املتخص صة بشكل مناسب لدعم التعلم يف املواد الدراسية.



تشجع املدرسة الطلبة على املشاركة يف ب رانمج "سؤال لكل يوم" يف السنتني اخلامسة والتاسعة إلعدادهم للمشاركة يف أداء اختبارات دراسة االجتاهات
الدولية يف ال رايضيات والعلوم ) (TIMSSويتم دعم الطلبة الستخدام ال ربانمج يف املدرسة واملنيل ،ويتابع العاملون مشاركتهم وتقدمهم.

جماالت القوة النسبية:


جناح ف ريق القيادة يف أتسيس املدرسة اجلديدة وتع ييي ريية وتوج واضحني.



اإلدارة اليومية للشؤون املدرسية.
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جماالت التحسني:


عالقات الش راكة مع مجيع األط راف املعنية ،خاصةً أولياء األمور.



تيويد املعلمني ابلتغذية راجعة والدورات التدريبات اليت تركي بشكل أكرب على جماالت التحسني.

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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