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معلومات المدرسة
تاريخ التقييم

معلومات عامة

من  27شعبان 0439

إلى  28شعبان 0439

من  03مايو 2108

إلى  04مايو 2108

اسم المدرسة

مدرسة ريبتون

رقم المدرسة

9288

عنوان المدرسة

جزيرة الرمي

رقم الهاتف

+971 (0)2 508 1900

البريد اإللكتروني

repton.pvt@adec.ac.ae

الموقع اإللكتروني للمدرسة

معلومات الموظفين

www.reptonabudhabi.org

المنهاج الدراسي

بريطاين

المراحل الدراسية

السنة االبتدائية الثالثة إىل السنة السادسة

عدد المعلمين

31

عدد مساعدي المعلمين

3

نسبة المعلمين إلى الطلبة

6 :0

العدد اإلجمالي للطلبة

083

نسبة الطلبة اإلماراتيين

%22
 .0بريطانيا %17

معلومات الطلبة

الجنسيات األعلى نسبة في المدرسة

 .3كوريا %8
نسبة الطلبة ذوي الهمم
نسبة الطلبة في كل مرحلة
الجنس
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 .2اهلند %9
%8
االبتدائية%011 :
ذكور واناث

مقدمة
 أجرى ُمقيمان اثنان الزيارة الرقابيّة اليت استمرت ملدة يومني.

 أوضح املقيمان للمدرسة أن هذه زيارة رقابيّة وليست زيارة تقييميّة.

 شاهد املقيمان  20حصة دراسية يف مجيع املراحل الدراسيّة وعرب املواد املختلفة ،ودققا يف أعمال الطلبة اليت
مشلت كتب النشاط اخلاصة هبم واملعروضات الصفيّة ،كما شاهدا طابور الصباح وفرتات االسرتاحة ووقت
انصراف الطلبة من املدرسة.

 أجرى املقيمان مشاهدات صفيّة مشرتكة مع مدير القسم الثانوي ومساعدي املدير ورئيس القسم العريب.
 عقد املقيمان اجتماعات مع فريق القيادة العليا ورؤساء املواد والطلبة وأولياء األمور.

 شارك املدير خطة تطوير املدرسة ووثائق التقومي الذايت ومنوذج التقومي الذايت وبيان الرؤية مع املقيمني.
 نظر املقيمان يف السياسات املدرسية واستبيانات األطراف املعنية والبيانات املدرسية اليت مشلت بيانات حتصيل
الطلبة.
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وصف المدرسة
 تقع مدرسة ريبتون يف مقر املدرسة الذي يدعى " "Fry Campusيف جزيرة الرمي يف أبوظيب ،وقد مت افتتاح
خصيصا لتالئم الطلبة من السنة الثانية إىل السنة
مؤخرا يف عام  2107واليت مت بنائها
ً
املباين واملرافق املدرسية ً
الثالثة عشر ،وحاليًا تقدم املدرسة خدماهتا التعليمية للسنة الثالثة إىل السادسة.

أيضا يف جزيرة الرمي ويوفر حاليًا
 يقع قسم املرحلة التأسيسية يف مقر " "Rose Campusاملوجود ً
اخلدمات التعليمية للطلبة من املرحلة التأسيسية األوىل إىل السنة الثانية.
 متتلك شركة إيفولنس الستثمارات املعرفة وجمموعة ريبتون الربيطانية املدرسة ،ويتألف جملس األمناء من ممثلني
عن هاتني اجملموعتني إىل جانب ممثل عن أولياء األمور.
 كان مدير املدرسة ساب ًقا مدير قسم املرحلة التأسيسية ،ويتألف فريق القيادة العليا من املدير ورئيس قسم
املرحلة الثانوية ومساعدي املدير.
 يوجد رؤساء جلميع املواد الدراسية ومعلمني متخصصني ملادة العلوم والتقنية الرقمية والرتبية الرياضية والفنية
واملوسيقية واللغة الفرنسية ،كما ينسق أمني املكتبة ،الذي يعمل بدوام كامل ،برامج القراءة وحصص املكتبة
اجملهزة على حنو مناسب باملصادر واليت تعترب من السمات األساسية يف املدرسة.
 تنص رسالة املدرسة على "ضمان حتقيق طلبة ريبتون أعلى مستويات املعرفة الرقمية واإلجنازات األكادميية يف
املدرسة وخارجها ،واحملافظة على هوية قوية تعكس قيم وروح جمموعة ريبتون الربيطانية ،وتأسيس خطة
تعليمية مستمرة وموحدة جلميع الطلبة من سن الثالثة وحىت الثامنة عشر".
 تنص رؤية املدرسة على "أن تكون املدرسة التقنية الرائدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،وضمان إعداد
مجيع الطلبة وحتفيزهم لالخنراط يف عاملنا التقين بثقة وموهبة".
 تتألف دفعة الطلبة من  64جنسية ،ويعترب  %91من املوظفني و %41من الطلبة جدد على مدرسة ريبتون
هذا العام ،ويأيت معظم الطلبة بواسطة مركبات خاصة بينما يأيت عدد قليل منهم باستخدام احلافالت
املدرسية.
 تقدم املدرسة املنهاج الوطين الربيطاين الذي يتم تكملته مبواد اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والدراسات
االجتماعية للطلبة العرب وغري العرب ،كما أن التدريس خمتلط يف مجيع املراحل.
 تقع الرسوم املدرسية ضمن الفئة العالية وتبلغ  65111درهم.
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 إن العديد من الطلبة جدد على املدرسة ومبن فيهم مجيع طلبة املرحلة السادسة وتقريبًا نصف طلبة املرحلة
اخلامسة ،كما تتحدث نسبة عالية منهم ،ما بني  %70و %82حبسب املرحلة ،اللغة اإلجنليزية كلغة إضافية
وأقلية منهم يعتربون مبتدئني يف اللغة اإلجنليزية.
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معيار األداء  :7جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار
 تعترب جودة التطوير الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار لدى الطلبة من مواطن القوة يف املدرسة،
وحرصا على التعلم،
عتمادا على الذات وثقة
كيزا وا ً
حيث يظهر الطلبة مواقف إجيابية جتاه التعلم ،ويبدون تر ً
ً
أيضا عالقات إجيابية ومراعية وقائمة
كما أهنم حيسنون التصرف يف احلصص الدراسية وحول املدرسة .تسود ً

فهما مناسبًا ألساليب احلياة الصحية واألكل الصحي.
على االحرتام بني الطلبة واملوظفني ،ويظهر الطلبة ً
يشارك الطلبة خالل فرتات االسرتاحة وقبل بدء الدوام املدرسي وبعده يف جمموعة متنوعة من األلعاب
الرياضية اليت تشمل كرة القدم وكرة السلة والتنس والسباحة ،كما تعترب نسبة حضورهم جيدة وتبلغ .%95
 تعمل املدرسة لتعزيز فهم الطلبة وتقديرهم للقيم اإلسالمية وثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كما أهنم
حيتفلون جبميع الفعاليات الوطنية ويظهرون احرت ًاما عند أداء السالم الوطين ،ويتم تعزيز فهم الطلبة لثقافتهم
وثقافات العامل األخرى من خالل الفعاليات مثل األسبوع الدويل.

 حيرص الطلبة على تويل األدوار القيادية يف األنشطة واللجان مثل جملس الطلبة وكمساعدي املكتبة والعريفني،
أيضا بثقة كافية
ويؤثر ذلك بشكل إجيايب عليهم ويساعدهم يف أن يصبحوا أفر ًادا أكثر ً
تكامال .يشعر الطلبة ً

لتقدمي االقرتاحات يف املدرسة واملبادرة باألنشطة ،بينما يعترب تطورهم يف اجملتمع األوسع قيد التطوير.

 يتم تعزيز مهارات االبتكار لدى الطلبة ويف مجيع جوانب املنهاج التعليمي تقريبًا ،كما يستخدم مجيع الطلبة

األجهزة اللوحية للوصول إىل املنهاج الرقمي املدرسي يف احلصص الدراسية ،ويستخدمون التقنية الرقمية يف

أيضا بربجمة الكرات والليجو
مجيع املواد لتعزيز مهارات البحث لديهم وتطبيق تعلمهم ،ويقوم الطلبة ً
دعما إضافيًا الخرتاعاهتم ،وتعزز برامج
والروبوتات لتصميم مناذج تعمل ،كما توفر الطابعة ثالثية األبعاد ً

حماكاة الطريان والواقع االفرتاضي إبداع الطلبة.
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معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم


تعترب معرفة املعلمني املتخصصة مبوادهم الدراسية ومهاراهتم من مواطن القوة األساسية اليت تعزز تقدم الطلبة
جدا ألفضل الطرق اليت يتعلم من خالهلا الطلبة
اضحا ً
فهما و ً
يف الغرف الصفية ،كما ميتلك معظم املعلمني ً
ويستخدمون جمموعة متنوعة من الطرق لتعزيز اخنراطهم وحتفيزهم على التعلم.

 يتم ختطيط احلصص الدراسية لتحقيق أهداف التعلم الواضحة واليت تتم مشاركتها بنجاح مع الطلبة،
وتتضمن هذه الدروس يف العادة التقنية الرقمية وصالت باحلياة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتراثها
جدا ،كما أن مدة العشرين دقيقة
وثقافتها ،ويتم استخدام مصادر ذات جودة عالية على حنو مناسب ً
االعتيادية املخصصة للحصص الدراسية تتيح للمعلمني استكمال الدروس مع إتاحة الوقت للتفكر بالتعلم.
جدا يف تعزيز مهارات التفكري العليا،
 تعترب تفاعالت املعلمني مع الطلبة ومهارات طرح األسئلة لديهم فعالة ً
وينخرط الطلبة غالبًا يف جمموعة من األنشطة خالل احلصص الدراسية اليت متكن املعلمني من تشجيع الطلبة

وحتفزهم بشكل فردي على دفع تعلمهم للمستوى التايل ،وتتيح هذه االسرتاتيجيات ملمارسات التدريس ،يف
جدا.
أفضل احلصص ،توفري مستويات دعم وحتدي للطلبة بشكل فردي ودعم التعلم القوي ً
قياسا إىل معايري املنهاج
 يقوم املعلمون بتقييم الطلبة على حنو منتظم ومتابعة مستويات تقدمهم بشكل مفيد ً

التعليمي ،ومي ّكن ذلك عمليات التدخل من دفع تقدم الطلبة الفردي ،ويتم استخدام ذلك على حنو متزايد
لتمثيل جناح التدريس يف مجيع املواد والصفوف ،لكن على الرغم من ذلك ،ال يقوم مجيع املعلمني مبتابعة
تقدم الطلبة بشكل وثيق خالل احلصص الدراسية الذين يعملون لبعض الوقت على مفاهيم خاطئة ،كما
حيتاج الطلبة ذوي القدرات األعلى ،يف بعض احلاالت ،لالنتقال إىل مهام تنطوي على املزيد من التحدي
ألهنم يكونون بالفعل قد أتقنوا بوضوح املبادئ األساسية.

 توجد بعض األمثلة على عملية التصحيح املمتازة واحملددة بشكل كبري واليت يتجاوب الطلبة معها وحيسنون
أعماهلم ،لكن على الرغم من أنه يتم التصحيح بشكل منتظم يف مجيع املواد الدراسية إال أنه ال يكون حمد ًدا
دائما بشكل ٍ
كاف لتحديد كيف ميكن للطلبة حتسني أعماهلم.
ً
 قامت املدرسة بإجراء اختبارات حتديد املستوى باستخدام تقييمات " "GLوتنتظر نتائج اختبارات هناية
العام ملقارنة مستويات التحصيل مقابل املعايري الدولية وقياس التقدم بدقة.
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معيار األداء  :4جودة المنهاج التعليمي
 يتسم املنهاج التعليمي بالشمولية والتوازن ويتوازى مع املنهاج الوطين الربيطاين ويالئم الفئة العمرية.
 تطبق املدرسة عدد من الربامج التعليمية لتوجيه عملية تطبيق املنهاج التعليمي وضمان تطوير املهارات
تدرجييًا ،وتشمل برنامج "النجوم الصاعدة" يف مهارات القراءة والرياضيات وبرنامج "الكتابة الكبرية" يف
مهارات الكتابة باللغة اإلجنليزية ،كما قام رئيس قسم اللغة اإلجنليزية بالتدقيق يف عملية تقدمي املادة مقابل
املنهاج الوطين الربيطاين لضمان موازاة خطط العمل بالكامل وسد أي فجوات.
جدا لتأسيس الروابط بني فروع املنهاج التعليمي ومتكني الطلبة من تطبيق
 يتم التخطيط على حنو مالئم ً
مهاراهتم األساسية يف جمموعة من املواد الدراسية ،على سبيل املثال ،قام الطلبة يف إحدى حصص التقنية
الرقمية جبمع املسافة والوقت والسرعة لربجمة حركة الكرات.
 تسود مجيع جوانب املنهاج التعليمي صالت بثقافة دولة اإلمارات العربية وجمتمعها ،كما يتم االحتفاء هبا يف
معروضات أعمال الطلبة املنتشرة حول املدرسة.
 يتم تعديل املنهاج التعليمي لتلبية احتياجات مجيع جمموعات الطلبة مبن فيهم املبتدئني باللغة اإلجنليزية
وأصحاب اهلمم.
 تدعم جمموعة شاملة من األنشطة الالصفية تعلم الطلبة ،مبن فيهم املوهوبني واملتفوقني ،واليت تتيح هلم
االزدهار يف اهتماماهتم ومواهبهم ودعم التميز يف جمال األلعاب الرياضية واملوسيقية والتقنية.
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معيار األداء  :5جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم
لهم
 لدى املدرسة إجراءات دقيقة للمحافظة على سالمة الطلبة ،وتتم مشاركة سياسة محاية الطفل مع مجيع
األطراف املعنية وتطبيقها.
 تدعم البيئة املدرسية الدمج يف التعلم وتعترب صحية وآمنة ،وحتظى املدرسة بصيانة مناسبة ويتم االحتفاظ
بالسجالت على حنو منظم وإجراء تفقدات السالمة بانتظام ،كما يتم اإلشراف على الطلبة يف مجيع
أيضا أولوية عالية لتعزيز أمناط احلياة الصحية
األوقات ويشمل ذلك املواصالت املدرسية ،وتويل املدرسة ً
واآلمنة.
 تدعم العالقات الودية واإلجيابية للغاية املوظفني يف إدارة سلوك الطلبة على حنو منظم ،كما تعترب اإلجراءات
املدرسية املعنية بتعزيز معدالت احلضور وااللتزام بالوقت ناجحة.
 تعترب األنظمة املدرسية املتعلقة بتحديد الطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني ودعمهم قوية ،ويتم
تدريب املعلمني حول كيفية تعديل خططهم لتلبية احتياجات الطلبة أصحاب اهلمم ومتابعة مستويات
تقدمهم ،كما يتم تشجيع الطلبة املوهوبني واملتفوقني على اتباع اهتماماهتم يف جمموعة األنشطة املتنوعة
جدا بني الطلبة.
والنوادي اليت تنظم قبل الدوام املدرسي وخالله وبعده ،وحتظى هذه األنشطة بشعبية كبرية ً
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معيار األداء  :6جودة قيادة المدرسة وإدارتها
طموحا حول حتقيق طالب املدرسة مستويات أكادميية عالية وتطور
 يظهر املدير وأعضاء القيادة العليا
ً
شخصي قوي ،كما أهنم يعززون روح الدعم واالحرتام املتبادل اليت تسود املدرسة على مجيع املستويات،
أيضا املعنويات السائدة مرتفعة يف مجيع األقسام ،وتتوازى الرؤية اليت تنص على أن تكون املدرسة
وتعترب ً
التقنية الرائدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وأبوظيب بالكامل مع األولويات الوطنية.
 يتم تعزيز عمليات التقومي الذايت مع توفر املزيد من البيانات املوثوقة ،وتستخدم املدرسة اآلن بياناهتا الداخلية
للتدقيق يف أداء جمموعات الطلبة يف املواد الدراسية ،وسيتم تعزيز ذلك عندما تتوفر بيانات املعايري املرجعية
من اختبارات هناية العام الدراسي؛ مما سيتيح تقييم مستويات التحصيل على حنو أدق مقابل معايري دائرة
التعليم واملعرفة واإلشارة بوضوح إىل مستويات التقدم مقابل تقييمات حتديد املستوى ،ومن هذا التحليل،
ميكن وضع أولويات حتسني واضحة جلميع املواد واملراحل ،وسيتيح ذلك متكني فريق القيادة الوسطى على
وضوحا لرئيس قسم اللغة
حنو أكرب والذين يقومون حاليًا بتأسيس أدوارهم ،كما أنه باإلمكان منح دور أكثر
ً

العربية يف تطوير تدريس مواد املناهج العربية.

 تتم متابعة جودة التدريس على أساس مراجعات األقران ،حيث أهنا تعترب عملية داعمة ومهنية  ،إال أهنا ال
دائما جودة التدريس بدقة فيما يتعلق بأثرها على تعلم جمموعات الطلبة.
تقيّم ً

 إن خطة تطوير املدرسة احلالية شاملة ومصممة على حنو مالئم ملعاجلة التحديات اليت تواجه املدرسة
اجلديدة ،إال أن أهدافها املتعلقة مبستويات حتصيل الطلبة ال تعكس طموحات املدرسة.
 يتم إبقاء أولياء األمور على إطالع كامل حول مجيع جوانب احلياة املدرسية وأعماهلم أبنائهم ومستويات
تقدمهم ويشمل ذلك استخدام تطبيق " "Seesawعلى اهلواتف املتحركة ،كما تدعم جمموعة "أصدقاء
ريبتون" أنشطة املدرسة وتعلم الطلبة ،ويق ّدر أولياء األمور سياسة الباب املفتوح اليت ينتهجها املعلمون
أيضا يف جمموعة شاملة من شبكات املدارس اخلاصة يف
وأعضاء القيادة ملناقشة أي مسائل ،وتشارك املدرسة ً

دولة اإلمارات لتعزيز تطوير املعلمني وأنشطة الطلبة.

 يعقد جملس األمناء وجلانه الفرعية اجتماعات منتظمة مع الرتكيز على األولويات التعليمية ،كما يقوم رئيس
جلنة اللجنة الفرعية التعليمية بإجراء مراجعة لضمان اجلودة للتأكد من إطالع أعضاء جملس األمناء الكامل
على تقدم املدرسة.
جدا بشكل يومي ،كما تدعم مرافقها ومصادرها التعلم .
 تتم إدارة املدرسة على حنو مناسب ً
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القدرة على التحسين
متتلك املدرسة قدرة قوية على التطوير بشكل أكرب ،ويتشارك أعضاء القيادة وجملس األمناء الطموحون رؤية واضحة
حول تقدمي خدمات تعليمية عالية اجلودة ،كما تضع املرافق واملصادر عالية املستوى واملوظفون املتخصصون املدرسة يف
وضع جيد لتنفيذ توسعها الثابت باجتاه املستقبل.
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ما يجب على المدرسة القيام به لزيادة التحسين
 .0االستمرار يف حتسني جودة التدريس والتعلم من خالل ما يلي:
.i

التأكد من أن األعمال تراعي الفروق الفردية على حنو متسق ،ويوفر مستويات الدعم املالئمة
للطلبة ذوي اإلجنازات األعلى والتحدي للطلبة ذوي القدرات األعلى.

.ii

التأكد من قيام مجيع املعلمني بالتحقق من تقدم الطلبة بانتظام يف احلصص الدراسية ،حىت يتمكنوا
من معاجلة املفاهيم اخلاطئة بسرعة وتوسيع نطاق تعلم الطلبة ذوي القدرات األعلى.

.iii

مشاركة أفضل املمارسات يف عملية تصحيح أعمال الطلبة حىت يتمكنوا من معرفة كيفية حتسني
اجلوانب األساسية من أعماهلم.

 .2تعزيز إجراءات املدرسة املتعلقة باملتابعة والتقييم والتخطيط من خالل ما يلي:
.i

تضمني أنظمة التقييم اجلديدة واستخدام حتليل النتائج يف التخطيط لتطوير املواد الدراسية.

.ii

وضوحا بنواتج تعلم الطلبة بشكل فردي
ربط إجراءات متابعة فاعلية التدريس على حنو أكثر
ً
وضمن جمموعات.

.iii

تعديل خطة تطوير املدرسة لكي تعكس طموحاهتا.

.iv

تعزيز دور رئيس قسم اللغة العربية يف متابعة وحتسني تدريس مواد املناهج العربية.
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