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أداء املدرسة


افتتحت املدرسة يف شهر سبتمرب وقد تضاعف حجمها ثالث م رات تق ريبًا خالل العام احلايل .تضم املدرسة طلبة السنة الثّانية إىل التّاسعة ،والذين يتعلم
معظمهم ال لّغة الع ربيّة أو ال لّغة اإلجنلي زيّة كلغة إضافية وقد تعلموا التحدث هباتني اللغتني يف أقل من عام واحد .هنالك بياانت تقييم حمدودة ابلنسبة للعدد



عليمي اجليدة ج ًد ا يف معظم املواد ال ّدراسيّة .تعد جودة مهارات
إن األداء العام للمدرسة جيد ج ًد ا .تعترب اإلجنازات جيدة ج ًد ا نتيجة جودة التّدريس واملنهاج التّ ّ

الصغري ج ًد ا من طلبة املرحلة املتوسطة .إن مدرسة ريبتون معتمدة من شركة أبل الستخدامها التّع لّم الرقمي.

خصي لدى الطّلبة جيدة ج ًد ا بشكل عام ،بينما تعترب مواقفهم وسلوكهم ومهارات االبتكار لديهم متميزة .إ ن إج راءات احملافظة
التّع لّم املستقل والتطور ال ّش ّ
على صحة الطّلبة وسالمتهم والدعم املقدم ل لطّلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني متميزة .قام أعضاء القيادة العليا بتأسيس رؤية طموحة حول إجنازات
الطّلبة العالية ّإال أ ّن مستوى اإلجنازات يف ال رتبية اإلسالميّة واللغة الع ربيّة والدراسات االجتماعية ليس ت بنفس مستوى مجيع املواد األخرى تق ريبًا.

جودة إجنازات الطلبة

معيار األداء 0
جيد جداً

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



إن اإلجنازات جيدة ج ًد ا يف معظم املواد الدراسية يف مجيع أحناء املدرسة ويشمل ذلك اللغة اإلجنلي زية وال راي ضيات



تقدما جي ًد ا ج ًد ا بشكل مماثل.
حترز مجيع جمموعات الطّلبة ً

والعلوم ،وجيدة يف ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية ومقبولة يف الدراسات االجتماعية.



إن مهارات التعلم لدى الطّلبة جيدة ج ًد ا بشكل عام .يظهر الطّلبة مهارات يف استخدام األجهزة اللوحية
"اآليباد" لدعم تعلمهم يف معظم املواد الدراسية لكن ليس يف ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدراسات

االجتماعية.

جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار

معيار األداء 8
جيد جداً

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



فهما جي ًد ا ألساليب احلياة الصحية وتعترب مست وايت
يظهر الطّلبة مواقف وسلوًكا ممتازين ،كما أهنم ميتلكون ً



فهما
فهما جي ًد ا ج ًد ا للقيم اإلسالمية وثقافة دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وثقافتهم ،ويظهرون ً
ميتلك الطّلبة ً



ووعيا ابلقضااي البيئية وحيرصون على تويل األدوار القيادية يف
حسا جي ًد ا ج ًد ا ابملسؤولية االجتماعية ً
يبدي الطّلبة ً

حضورهم جيدة ج ًد ا.

جي ًد ا لثقافات العامل األخرى.

وإبداعا كب ريين يف معظم املواد الدراسية.
ابتكارا
ً
املدرسة ،كما أهنم يظهرون أخالقيات عمل قوية ج ًد ا و ً

جودة عمليات التدريس والتقييم

معيار األداء 3
جيد جداً

احلكم:
املربرات:



االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق

إن االس رتاتيجيات عالية اجلودة ،اليت تشمل أسلوب طرح األسئلة ،جتذب اهتمام الطّلبة وتعزز مهارات التفكري
العليا واإلبداع وحل املشكالت واالبتكار لديهم يف معظم املواد الدراسية.



يستخدم املعلمون التقييم لتخطيط الدروس اليت تليب احتياجات معظم الطّلبة.



إن جودة عمليات التدريس والتقييم يف ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدراسات االجتماعية تعد أقل فاعلية ألن
دوما الفرص اليت تتيح للطلبة اإلبداع واالبتكار واملشاركة يف البحث املستقل.
الدروس ال توفر ً

معيار األداء 4
احلكم:

جودة املنهاج التعليمي
جيد جداً

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق
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املربرات:



يتم ختط يط املنهاج التعليمي بفعالية ويدعم مهارات االبتكار ومست وايت التحدي.



يتم تع زيز جوانب الثقافة واجملتمع اإلماراتيني على حنو مناسب ج ًد ا يف مجيع املواد الدراسية مبا يف ذلك الرتبية



يتم تعديل خطط املنهاج التعليمي بشكل مناسب ج ًد ا لتناسب الطّلبة الذين يتعلمون اإلجنلي زية كلغة إضافية

األخالقية.

درس ابللغ ة الع ربية ويف
وأصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني ،بينما ال تعترب خطط املنهاج يف املواد اليت تُ ّ

فعالة ج ًد ا بعد.
الدراسات االجتماعية ّ

جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم

معيار األداء 5
متميز

احلكم:
املربرات:





إن إج راءات احملافظة على الصحة والسالمة ،مبا يف ذلك ت رتيبات احلماية ،دقيقة وموثقة على حنو مناسب ج ًد ا.
إن أنظمة إدارة السلوك ممتازة وفعالة للغاية ،كما تعترب جودة الدعم واإلرشاد املقدمني لدعم التطور األكادميي

والشخصي لدى الطّلبة وتعزيز مست وايت حضورهم املنتظم جيدة ج ًد ا.

تضمن عملية التحديد والدعم املتميزة للطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني تلبية احتياجاهتم.

معيار األداء 6

جودة قيادة املدرسة وإدارهتا
جيد جداً

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



قام املدير واملساعدون وأعضاء جملس األمناء بتأسيس رؤية طموحة حول إجنازات الطّلبة العالية.



إن التواصل واملشاركة املتميزة ألولياء األمور متكنهم من القيام بدور نشط يف عملية تعليم أبنائهم.



فعالة ابلكامل يف الرتبية اإلسالمية واللغة
تتم عملية قيادة ومتابعة إجنازات الطّلبة بشكل منهجي ،إال أهنا ال تعترب ّ
الع ربية والدراسات االجتماعية.
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دعم الق راءة



كزا للتعلم وتقع يف موقع مركزي وحتتل طابقني من أربعة طوابق ،حيث يتم خت صي ص الطابقني العلويني ل طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية
تعترب املكتبة مر ً



ضا بعض الكتب
تتضمن مساحات التعلم اجلذابة أركان مرحية وما ي زيد عن  4111من الكتب املالئمة للفئة العم رية واملصنفة على حنو مناسب .توجد أي ً

للقيام ابلدراسة الذاتية .تتوفر املكتبة الستخدام الطّلبة وأولياء األمور والعاملني طوال اليوم الدراسي.

الصادرة ابللغتني الع ربية والف رنسية وامل رتبطة ابلسياق احمللي إال أن عددها يعترب أقل من الكتب الصادرة ابللغة اإلجنلي زية .ت تضمن أركان الكتب املتوفرة يف
الغرف الصفية جمموعة من كتب الق راءة ،لكن العديد من الطّلبة يفضلون ق راءة الكتب اإللكرتونية.



يتم ختصيص حصة مكتبة أسبوعية جلميع الصفوف واليت ت رتبط ابملنهاج التعليمي ،كما يستطيع الطّلبة اختيار زايرة املكتبة خالل ف رتات االس رتاحة للقيام
ابلدراسية الذاتية والق راءة املستقلة.



إن حصص الق راءة املوجهة األسبوعية ابللغتني الع ربية واإلجنلي زية تضمن تطوير مهارات الفهم الق رائي لدى الطّلبة .تلقى املعلمون ومساعدو التدريس تدريبًا
لدعم مهارات الصوتيات والق راءة لدى الطّلبة ،كما يقوم أولياء األمور حبضور ورش العمل املنتظمة وي تلقون قوائم الق راءة املوصى هبا حىت يتمكنوا من دعم
مهارات أبنائهم ابلق راءة يف املنزل.



توجد خطة عمل واضحة لدعم الق راءة ابللغتني الع ربية واإلجنلي زية ،حيث يتم تعزيز مهارات الق راءة من خالل زايرة معارض الكتب وتنظيم زايرات املؤلفني
مثال بيوم "رولد دال" و"أسبوع ريبتون للق راءة".
واالحتفال ً
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جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني

جوانب القوة الرئيسة


أتسيس أعضاء القيادة توقعات عالية ورؤية واضحة حول تعلم الطّلبة.




تقدما جي ًد ا ج ًد ا يف معظم املواد الدراسية مبا يف ذلك ماديت ال رايضيات والعلوم اليت يتم تدريسهما ابإلجنلي زية.
إح راز الطّلبة ً

مواقف الطّلبة وسلوكهم املمتازين ومهاراهتم يف اإلبداع واالبتكار.



األنظمة الدقيقة والشاملة ج ًد ا املعنية ابحملافظة على الصحة والسالمة واحلماية واليت توفر مست وايت رعاية عالية للطلبة.



التواصل مع أولياء األمور ومشاركتهم املمتازة لضمان اطالعهم الكامل على الفعاليات املدرسة وتعلم الطّلبة وتقدمهم.



تقدمي دعم وإرشاد أكادميي وشخصي عايل اجلودة للطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني والذي ميكنهم من إح راز تقدم جيد ج ًد ا.

جماالت التحسني الرئيسة




رفع مست وايت التحصيل والتقدم لدى الطّلبة بشكل أكرب يف ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدارسات االجتماعية من خالل ما يلي:
-

حتسني جودة التدريس يف هذه املواد الدراسية.

-

أتسيس قيادة حمدد هلذه املواد الدراسية.

-

تطوير خطة عمل مفصلة للتحسني تتضمن أهداف قابلة للقياس وتستند إىل نواتج التعلم املتوقعة للطلبة.

حتسني جودة قيادة التدريس واملنهاج التعليمي بشكل أكرب من خالل ما يلي:
-

تركيز عملية متابعة جودة احلصص الدراسية على نواتج تعلم الطّلبة.

-

التأكد من أن عملية حتليل بياانت التقييم توجه التحسينات يف ممارسات التدريس واملنهاج التعليمي يف مجيع املواد الدراسية ال سيما يف مواد املناهج الع ربية
والدراسات االجتماعية.
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معيار األداء  :0جودة إجنازات الطلبة
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 زية

التحصيل
التقدم

ال رايضيات

العلوم
املواد األخرى
(فن ،موسيقى ،رايضة)

التحصيل

االبتدائية

املتوسطة

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد جداً

جيد

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

التحصيل

جيد جداً

جيد جداً

التقدم

جيد جداً

جيد جداً

مهارات التعلم

جيد جداً

جيد جداً

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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إن إجنازات الطّلبة يف ال رتبية اإلسالمية جيدة.



تشري التقييمات الداخلية لنهاية العام الدراسي  8102إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة يف السنة الثالثة إىل السادسة ،إال أن ذلك

الرتبية اإلسالمية

ال يتطابق مع أدلة التقييم.


تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة أن غالبيتهم حيققون مست وايت حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي .يستطيع الطّلبة حفظ
سور القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الش ريفة وفهم قيمها وتعاليمها ،كما يتمكن معظمهم من تالوة القرآن الكرمي لكن ليس مع
دائما .يستطيع الطّلبة ربط أحكام اإلسالم وقيمه وتعاليمه بسياقات احلياة الواقعية ،لكن النقاشات ال تعكس
اتباع أحكام التجويد ً

فهما عمي ًقا للعامل من وجهة النظر اإلسالمية.
ً
دوما ً



تقدما جي ًد ا ،مبا يف ذلك أصحاب اهلمم.
حترز معظم جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل واثنية جيدة.



تشري التقييمات الداخلية لنهاية العام الدراسي  8102إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا يف السنة الثالثة إىل السادسة ،إال أن
ذلك ال يتطابق مع أدلة التقييم.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل جيدة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل واثنية .يظهر غالبية الطّلبة الذين
عليمي .يستطيع طلبة املرحلة االبتدائية
يتعلمون اللغة الع ربية كلغة أوىل مهارات استماع وحتدث وق راءة وكتابة تفوق معايري املنهاج التّ ّ

اللغة العربية

الق راء ة بطالقة ابستخدام عالمات التوقف والتنغيم الصحيحة ،بينما يستطيع طلبة املرحلة املتوسطة استدالل ا ملعى يف النصوص ،كما

يقوم الطّلبة بكتابة فق رات م رتابطة كردود على األسئلة واحملف زات التوجيهيةّ ،إال أ ّن الطّلبة ذوي القدرات األقل ي رتكبون أخطاء
إمالئية وحنوية.


إن الطّلبة الذين يتعلمون اللغة الع ربية كلغة اثنية ،والذين مضى أكثر من عام على تعلمهم اللغة الع ربية ،يستط يعون ق راءة ونسخ
الكلمات واجلمل البسيطة بشكل صحيح ،أما الطّلبة الذين التحقوا حديثًا ابملدرسة ويتعلمون اللغة الع ربية كلغة اثنية يواجهون
صعوبة يف تعلم املفردا ت اجلديدة ويرتكبون أخطاءاً يف هتجئة أصوات حروف العلة القصرية ال سيما يف هناية الكلمات.



تقدما أبطأ من الطّلبة الذين مضى على تعلمهم اللغة
تقدما جي ًد ا ،بينما حيقق الطّلبة اجلدد يف املدرسة ً
حترز معظم جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف الدراسات االجتماعية مقبولة.



تشري التقييمات الداخلية لنهاية العام الدراسي  8102إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة يف السنة الثالثة إىل السادسة ،إال أن ذلك

قليال عن عام.
الع ربية ما ي زيد ً

ال يتطابق مع أدلة التقييم.

الدراسات االجتماعية



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق معظمهم مست وايت حتصيل تتماشى مع معايري املنهاج التعليمي .يستطيع معظمهم
الطّلبة التحدث حول اتريخ دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وجغ رافيتها وت راثها وثقافتها على حنو يالئم فئتهم العم رية ،كما أهنم يظهرون
فهما لدور قادة دولة اإلمارات وأتثريهم وأمهية احملافظة على البيئة ويستطيعون إج راء مقارانت بني أساليب احلياة يف املاضي واحلاضر.
ً

اندرا ما
يواجه الطّلبة ذوو القدرات األعلى وطلبة املرحلة املتوسطة صعوبة يف مناقشة القضااي الوطنية والدولية بعمق ،كما أهنم ً

يستخدمون األدلة لت ربير آرائهم أو لتطوير مهارات البحث .ال يتلقى الطّلبة ذوو القدرات األقل الدعم الذي حيتاجونه الكتساب

مست وايت معرفة وفهم أعلى من املتوقعة.


حترز معظم جمموعات الطّلبة التقدم املتوقع.
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إن إجنازات الطّلبة يف اللغة اإلجنلي زية جيدة ج ًد ا بشكل عام ،بينما تعترب مست وايت التحصيل جيدة.



تشري بياانت التقييمات الداخلية إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا ،بينما تظهر التقييمات اخلارجية لنهاية العام الدراسي
 8102للسنة الثالثة إىل السادسة يف اختبارات دراسة التقدم يف الق راءة ( )PIRAوتقييمات ( )GLحتقيق الطّلبة مست وايت
حتصيل تفوق املعايري الوطنية وتتماشى مع ا ملعايري الدولية.

اللغة االجنليزية



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق غالبيتهم مست وايت حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي .يطرح الطّلبة األسئلة
ويقدمون اآلراء ويعللون أجوبتهم ،بينما يتمكن الطّلبة األصغر سنًا من هتجئة الكلمات والق راءة بطالقة ويستخدمون القواميس
واملعاجم بشكل مستقل لفهم معاين الكلمات غري املألوفة .يعترب فهم الطّلبة األكرب سنًا للفروق الدقيقة للمعى واالستدالل أقل
تطورا .يستخدم غالبية الطّلبة ،يف الكتابة املوسعة واإلبداعية ،مفردات صعبة وأدوات أدبية بشكل فعال جلذب اهتمام القارئ،
ً
دائما قواعد اللغة وعالمات الرتقيم الصحيحة.
لكنهم ال يستخدمون ً



تقدما جي ًد ا ج ًد ا ،بينما حيقق الطّلبة الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية كلغة إضافية والذين التحقوا حديثًا
حترز معظم جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف ال رايضيات جيدة ج ًد ا ،بينما تعترب مست وايت التحصيل جيدة.



تشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا ،كما حيقق طلبة املرحلة االبتدائية مست وايت حتصيل جيدة يف

تقدما أبطأ لكنه جيد.
ابملدرسة ً

اختبارات تقييم التقدم يف فهم ال رايضيات ( )PUMAوتقييمات ( )GLواليت توازي نتائج زايرة التقييم.


تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق غالبيتهم مست وايت حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي .إن فهم الطّلبة اجليد

ال رايضيات

لعمليات األعداد وقيمتها املكانية والعالقات فيما بينها تساعدهم يف إج راء احلساب الذهين بسرعة من السنة الثانية فما فوق .يقوم
ضا بتطبيق هذه املعرفة والفهم لتبسيط النسب والكسور وحتويل الكسور العش رية إىل كسور عادية ونسب ،كما أهنم
الطّلبة أي ً
يستخدمون الطرق احملددة حلل املشكالت األكثر صعوبة يف اجلرب واألشكال والقياس واملكونة من خطوة أو خطوتني .يقوم معظم
الطّلبة الناطقني ابللغة اإلجنلي زية حبل املشكالت الكالمية املستمدة من احلياة الواقعية بشكل مستقل ،بينما يواجه أقلية من الطّلبة
الذين يتعلمون اللغة اإلجنلي زية كلغة إضافية صعوبة يف حتديد املعلومات اليت حيتاجوهنا يف النصوص حلل املشكالت؛ مما يبطئ وترية
تقدمهم.


تقدما جي ًد ا.
حترز معظم جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف العلوم جيدة ج ًد ا ،بينما تعترب مست وايت التحصيل جيدة ج ًد ا يف املرحلة االبتدائية وجيدة يف املرحلة املت وسطة.



تشري بياانت التقييمات اخلارجية لنهاية العام الدراسي  8102/8100إىل حتقيق طلبة املرحلة االبتدائية مست وايت حتصيل جيدة
مقارنة ابملعايري الدولية.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة أن غالبية كبرية منهم يف املرحلة االبتدائية حيققون مست وايت حتصيل تفوق معايري املنهاج

العلوم

وفهما مناسبني ل لمفاهيم الع لمية واليت تالئم
التعليمي وأن غالبيتهم يف املرحلة املتوسطة حيققون هذه املست وايت .ميتلك الطّلبة معرفة ً

فئتهم العم رية .يظهر طلبة املرحلة االبتدائية مهارات استقصائية جيدة ج ًد ا ،ويقومون ابختبار فرضياهتم وشرح الفرق بني املتغ ريات
املستقلة والتابعة ،بينما يواجه الطّلبة الذين يتعلمون اللغة اإلجنلي زية كلغة إضافية صعوبة يف شرح تعلمهم ابستخدام املصطلحات
العلمية ال سيما هؤالء يف املرحلة املتوسطة والذين التحقوا حديثًا ابملدرسة؛ مما يبطئ وترية تقدمهم.


تقدما جي ًد ا.
حترز معظم جمموعات الطّلبة ً
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إن اإلجنازات يف املواد األخرى جيدة ج ًد ا بشكل عام ،ومتميزة يف دراسات احلاسوب.



حيقق غالبية كبرية من الطّلبة ،يف التقييمات الداخلية واحلصص الدراسية وأعماهلم ،مست وايت حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي يف
العلوم اإلنسانية وال رتبية الفنية واملوسيقية وال رايضية ودراسات احلاسوب ،بينما حيقق غالبيتهم ذلك يف اللغة الف رنسية.



فهما جي ًد ا ج ًد ا ألثر األ حداث التارخيية واجلغ رافية على حياة الناس والبيئة ،ومع وصوهلم إىل هناية املرحلة االبتدائية،
يظهر الطّلبة ً

املواد األخرى

يستخدم الطّلبة مهاراهتم اجليدة ج ًد ا يف ال رتبية الفنية واملوسيقية لتقدمي مناذج عالية املستوى ،أما يف ال رتبية ال رايضية ،حقق الطّلبة

أحياان ثقة أقل عند األداء يف الرتبية املوسيقية
جناحا يف املسابقات األدائية والسباحة وال رايضية .يظهر عدد قليل من الطّلبة ً
ً

وال رايضية .ميتلك الطّلبة مهارات ممتازة يف تقنية املعلومات واالتصاالت ،ويستطيع معظمهم تصميم ال ربامج البسيطة للتحكم

ابلروب واتت واستخدامها بسرعة لتحسني مهاراهتم يف الربجمة وتصميم التطبيقات البسيطة يف املرحلة املتوسطة .يتعلم الطّلبة بسرعة


تطورا.
املفردات اجلديدة يف اللغة الف رنسية واليت يستخدموهنا لق راءة وكتابة اجلمل البسيطة ،بينما تعد مهاراهتم يف التحدث فيها أقل ً
تقدما جي ًد ا ج ًد ا بشكل مماثل ،مبا يف ذلك أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني .إن مهارات الطّلبة
حترز مجيع جمموعات الطّلبة ً
فعال ج ًد ا.
املمتازة يف تقنية املعلومات واالتصاالت تدعم تقدمهم يف املواد األخرى بشكل ّ




يتوىل الطّلبة مسؤولية تعلمهم بشكل كامل ويقومون بتحسينه جتاوًاب مع اإلرشاد الشفهي والكتايب الذي يقدمه املعلمون.

يتعاون الطّلبة بشكل مناسب ج ًد ا عند إاتحة الفرصة هلم ،كما أهنم يقومون بدعم استنتاجاهتم وآرائهم من خالل تقدمي الشروحات

مهارات التعلم

اليت تستند إىل األدلة يف معظم املواد الدراسية.


مثال عند حل املشكالت املستمدة من احلياة الواقعية يف
يقوم الطّلبة إبنشاء صالت هادفة بني املواد الدراسية واحلياة الواقعية ً
ال رايضيات واحملافظة على اللياقة يف ال رتبية ال رايضية ودراسة اجملموعات الغذائية املختلفة يف العلوم.



تبين حصص االبتكار املنتظمة على مهارات اإلبداع واالبتكار املمتازة لدى الطّلبة .يستخدم الطّلبة تقنيات التعلم إلج راء البحث
تطورا يف ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدراسات االجتماعية.
املستقل يف معظم املواد الدراسية ،إال أن ذلك يعترب أقل ً
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املواد

جماالت القوة النسبية


ال رتبية اإلسالمية



جماالت التحسني

معرفة الطّلبة وفهمهم للتعاليم والقيم املستمدة من



مهارات التالوة مع اتباع أحكام التجويد الدقيقة.

القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الش ريفة.



النقاشات والفهم العميقني للعامل من وجهة النظر اإلسالمية.

القدرة على ربط أحكام اإلسالم وقيمه وتعاليمه
ابحلياة الواقعية.



مهارات االستماع والفهم الق رائي.



تطبيق قواعد النحو عند الكتابة والتحدث.

اللغة الع ربية



فهم الطلبة الذين يتعلمون اللغة الع ربية كلغة اثنية



دقة الطّلبة الذين يتعلمون اللغة الع ربية كلغة اثنية يف هتجئة

الدراسات



للمفردات اجلديدة.

االجتماعية

القدرة على املقارنة بني أساليب احلياة يف املاضي



النقاشات العميقة حول القضااي الوطنية والدولية.

واحلاضر.



استخدام الطّلبة املصادر واألدلة لت ربير وجهات نظرهم وتطوير

مهارات التحدث واالستماع مبا يف ذلك طرح األسئلة



ق راءة ومناقشة جمموعة أوسع من النصوص.

وتقدمي وجهات النظر وتعليل اإلجاابت.



استخدام قواعد اللغة وعالمات الرتقيم بشكل صحيح واكتساب

مهارات البحث لديهم.


اللغة االجنلي زية

األصوات والكلمات.



الطّلبة اجلدد يف املدرسية للمفردات.

مهارات طلبة املرحلة االبتدائية يف الصوتيات لدعم
مهارات الكتابة والق راءة املبكرة لديهم.



ال رايضيات

فهم الطّلبة للعالقات بني األعداد واليت تساعدهم يف



إج راء العمليات احلسابية الس ريعة.


فهم الطّلبة للقيمة املكانية والعالقات بني الكسور

أبنفسهم.


العش رية والعادية والنسب.

العلوم

حصيلة املفردات احلسابية اليت ميتلكها الطلبة الذين يتع لمون اللغة
اإلجنلي زية كلغة إضافية لدعم قدرهتم على حل املشكالت الكالمية.



فهم الطّلبة املفاهيم العلمية.



تطوير حصيلة املفردات العلمية لدى الطّلبة بشكل أكرب.



املهارات االستقصائية يف املرحلة االبتدائية.



املهارات االستقصائية يف املرحلة املتوسطة.



تطبيق الطّلبة معرفتهم على سياقات احلياة الواقعية يف



مهارات التحدث ابللغة الف رنسية.

العلوم اإلنسانية ،وإبداعهم يف ال رتبية املوسيقية

املواد األخرى

مهارات التعلم

قدرة الطّلبة على حتديد االس رتاتيجية املستخدمة حلل املشكالت

والفنية.


مهارات الطّلبة يف تقنية املعلومات واالتصاالت.



مهارات اإلبداع واالبتكار.



استخدام الطّلبة لألجهزة اللوحية لدعم مهارات



مهارات البحث املستقل لدى الطّلبة يف ال رتبية اإلسالمية واللغة
الع ربية والدراسات االجتماعية.

التعلم والبحث املستقلني.
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معيار األداء  :8جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار
مؤش رات األداء:

االبتدائية

املتوسطة

التطور الشخصي

جيد جداً

جيد جداً

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

جيد جداً

جيد جداً

العامل
ا ملسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكار

جيد جداً

جيد جداً



ممتازا يف
إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة جيدة ج ًد ا ً
إمجاال ،وتعد مهارات االبتكار متميزة .يُظهر الطلبة مواقف إجيابية ج ًد ا وسلوًكا ً
مجيع األوقات ،كما حيرتمون معلميهم وأق راهنم ويقولون أهنم يشعرون ابألمان وحيظون ابلتقدير والدعم يف املدرسة.



فهما جي ًد ا ج ًد ا ألساليب احلياة الصحية ويلتزم معظمهم أبوقات املدرسة وتعترب نسبة حضورهم جيد ج ًد ا حيث يصل إىل .% 26
ميتلك الطلبة ً



تقديرا جي ًد ا ج ًد ا للقيم اإلسالمية وأتثريها على اجملتمع املعاصر يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة ،كما أهنم يعززون معرفتهم ابل رتاث والثقافة
يُظهر الطلبة ً
اإلماراتيني من خالل املشاركة يف الفعاليات الوطنية اليت تشمل "عام زايد" واليوم الوطين ويوم العلم .يتمتع الطلبة بتقدير وفهم جيدين ج ًد ا لثقافتهم وثقافات
أق راهنم اآلخرين ،يف حني أهنم ال يطورون بنفس هذا املستوى فهمهم لثقافات العامل خارج حدود املدرسة.



يتمتع الطلبة أبخالقيات عمل ممتازة ويديرون مشاريعهم أبنفسهم بدرجة عالية من اإلبداع واالبتكار ،كما أهنم يستمتعون بتويل األدوار القيادية كأعضاء يف
اجمللس الطاليب و"كابنت الصف" وب رانمج "القادة الرقميني" ،ويعملون بنشاط على التوعية ابلقضااي البيئية ويشاركون يف ب رامج مدرسية للحفاظ على البيئة،
عالوة على ذلك ،ينظم الطلبة العديد من فعاليات مجع التربعات يف املدرسة لصاحل املؤسسات اخل ريية احمللية والوطنية والدولية ولديهم عالقات واسعة
النطاق مع املدارس احمللية األخرى واملدارس الش ريكة يف دولة اإلمارات واململكة املتحدة.

جماالت القوة النسبية:


مواقف الطلبة حنو التعلم وسلوكهم.



أخالقيات العمل ومهارات االبتكار والقيادة اليت يُظهرها الطلبة.

جماالت التحسني:


اكتساب فهم أكرب لثقافات العامل خارج حدود املدرسة.
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معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم
مؤش رات األداء:

االبتدائية

املتوسطة

التدريس ألجل تعلم فعال

جيد جداً

جيد جداً

التقييم

جيد جداً

جيد جداً



إمجاال ،وتعد جيدة يف ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية ومقبولة يف الدراسات االجتماعية.
إن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة ج ًد ا ً



ميتلك املعلمون معرفة مناسبة ابملادة الدراسية؛ مما يضمن تقدمي شرح دقيق للطلبة عند حاجتهم إىل املساعدة .تتضمن اخلطط املوضوعة من قبل املعلمني،
يف احلصص ذات اجلودة اجليدة ج ًد ا واألفضل ،مهام جذابة ويتم استخدام الوقت فيها بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خ ربات التعلم ،ويتم
استخدام املصادر والبيئة الصفية يف دعم خ ربات التعلم املستقل.



يستخدم املعلمون يف معظم املواد أسئلة تعزز الفضول ومهارات التفكري العليا وتُشرك الطلبة يف املناقشات املدروسة وتضمن توفري م ست وايت حتدي عالية.
يوظف املعلمون يف كثري من األحيان تطبيقات احلاسوب ا ملبتكرة يف معظم املواد الدراسية لتعزيز خ ربات تعلم الطلبة ،وتعد مهارات اإلبداع وحل املشكالت



جزء ا أساسيًا من عمليات التدريس ذات اجلودة اجليدة ج ًد ا واألفضل واليت تعزز مجيعها التعلم املستقل لدى الطلبة بشكل جيدة ج ًد ا.
واالبتكار ً

ت رتبط عمليات التقييم الداخلي مبعايري املنهاج التعليمي يف املدرسة وغالبًا ما توفر مقاييس موثوقة لتحديد مست وايت تقدم الطلبة .جتري املدرسة يف الغالب

قياسا إىل معايري املنهاج الوطين ال ربيطاين ومنهاج وزارة ال رتبية والتعليم ومقارنةً ابلتوقعات
مقارنة معيارية مرجعية دقيقة لنواتج الطلبة األكادميية يف مجيع املواد ً
الدولية يف اللغة اإلجنلي زية وال رايضيات والعلوم.



املفص لة ملتابعة مست وايت تقدم الطلبة كأف راد وجمموعات ،ويستخدمون هذه املعلومات يف ختطيط نطاق واس ع من املهام
يستفيد املعلمون من بياانت التقييم ّ
واألنشطة اليت تتطابق بشكل مناسب مع احتياجات معظم الطلبة ،ويشمل ذلك أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني والذين يتعلمون اإلجنلي زية كلغة



دائما يف حصص ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدراسات االجتماعية.
إضافية ،بيد أن هذا ال ينطبق ً

يستخدم املعلمون ابتساق التغذية ال راجعة البناءة والشفهية املقدمة يف صيغة شفه ية وكتابية من أجل إش راك الطلبة يف تقييم خ ربات تعلمهم وحتسني أعماهلم

أبنفسهم.

جماالت القوة النسبية:


االس رتاتيجيات ذات الفاعلية العالية واليت تعزز مهارات التفكري الناقد واالبتكار واإلبداع وحل املشكالت يف معظم املواد الدراسية.



استفادة املعلمني من نتائج التقييم يف ختطيط الدروس اليت تليب احتياجات معظم الطلبة يف معظم املواد الدراسية.



التغذية ال راجعة البناءة والتطوي رية املقدمة للطلبة يف صيغة شفهية وكتابية.

جماالت التحسني:


عمليات التدريس والتقييم يف مواد ال رتبية اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية.
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معيار األداء  :4جودة املنهاج التعليمي
مؤش رات األداء:

االبتدائية

املتوسطة

تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه

جيد جداً

جيد جداً

مواءمة املنهاج التعليمي

جيد جداً

جيد جداً




إمجاال وهو يعزز االبتكار والتحدي وحياذي رؤية اإلمارات  .8180تضمن عمليات ختطيط املنهاج التعليمي تقدم
إن جودة املنهاج التعليمي جيدة ج ًد ا ً
خ ربات التعلم يف مجيع املواد الدراسية وت ليب احتياجات مجيع الطلبة تق ريبًا يف معظم املواد.

واسعا من خ ربات التعلم ذات الصلة؛ مما يُطور من مواهب الطلبة واهتماماهتم .توجد روابط مفيدة بني مواد املنهاج التعليمي ويتم دمج
توفر املدرسة نطا قًا ً
مهارات تقنية املعلومات واالتصاالت ابلكامل يف اخلطط املوضوعة يف معظم املواد الدراسية  .تعزز األنشطة الالصفية التطور األكادميي والشخصي لدى

الطلبة ومواهبهم.


جتري م راجعة املنهاج التعليمي ابنتظام لتضمني األول وايت الوطنية ،مثل حصص االبتكار اجملدولة واألول وايت املدرسية مثل االستقصاء الع لمي واحلساب
الذهين والكتابة املوسعة ابللغة اإلجنلي زية.



جناحا ج زئيًا يف مواءمة املنهاج التعليمي لكي يتناسب مع احتياجات األعداد الكبرية من الطلبة الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية كلغة إضافية
حتقق املدرسة ً



يتم دمج خ ربات التعلم اليت تطور الفهم اجليد ج ًد ا لثقافة وت راث دولة اإلمارات الع ربية املتحدة يف مجيع جماالت املنهاج التعليمي .يدرس الطلبة فنون

وأصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني.

وموسيقى دولة اإلمارات ويشمل ذلك زايرة احلفالت املوسيقية ودعوة الفنانني واملوسيقيني إىل زايرة املدرسة ،ويُطبق الطلبة يف مادة العلوم اإلنسانية ما
يعرفونه عن موضوع تع رية ال رتبة على البيئة الطبيعية يف دولة اإلمارات ويكتبون عن األحداث اجلارية واحمللية ابللغة اإلجنلي زية.


إعداد ا مناسبًا للغاية متُكن الطلبة من اكتساب فهم عميق للقيم على مستوى دولة اإلمارات والعامل م ثل ماهية التنوع الثقايف
إن مادة ال رتبية األخالقية املعدة
ً
واالح رتام املتبادل واملواطنة ،كما أهنا تعزز القيم الشخصيّة مثل السلوك اجليد والعطف والصداقة.

جماالت القوة النسبية:


تع زيز املعرفة مبوضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة من خالل املواد األخرى اليت تشمل ال رتبية األخالقية.



التخطيط لدعم مهارات اإلبداع واالبتكار واستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت.



مواءمة املنهاج التعليمي لدعم الطلبة الذين يتعلمون اللغة اإلجنلي زية كلغة إضافية وأصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني.

جماالت التحسني:


م راجعة املنهاج التعليمي يف ال رتبية اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية لتع زيز االبتكار ومست وايت التحدي والتعلم امل ستقل.
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معيار األداء  :5جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم
مؤش رات األداء:
احملافظة على صحة الطلبة وسالمتهم ،مبا يف ذلك إج راءات وت رتيبات احلماية"/محاية

االبتدائية

املتوسطة

متميز

متميز

الطفل"
رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم

جيد جداً

جيد جداً



إمجاال ،وتعد جودة الرعاية والدعم جيدة ج ًد ا.
إن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم متميزة ً



لدى املدرسة تدابري دقيقة ت تعلق حبماية الطلبة وتوفري ب رامج تدريبية حول ذلك ،ويشمل هذا سياسة "محاية الطفل" اليت يفهمها العاملون وأولياء األمور
والطلبة بشكل مناسب .تركز الدروس املخططة بشكل مناسب على مجيع املسائل املتعلقة ابلسالمة ،ويتضمن ذلك االستخدام اآلمن ل شبكة ا إلن رتنت
ومجيع أشكال سوء املعاملة والتنمر ،وهناك تركيز قوي على مناقشة جوانب الصحة العاطفية والذهنية يف حصص ال رتبية األخالقية؛ نتيجة لذلك ،ال يرتدد
الطلبة يف التطرق إىل أي موضوع يتعلق بسالمتهم ورفاهيتهم ومناقشته.



يتفقد أعضاء اإلدارة املعنيون جبوانب الصحة والسالمة املنشآت املدرسية بشكل متواتر وشامل وحيتفظون بسجالت مفصلة وشاملة حول النتائ ج اليت
توصلوا إليها واإلجراءات املتخذة .يعرف الطلبة األنظمة والتوقعات اليت تشمل إج راءات اإلخالء يف حالة الطوارئ .تُدار إج راءات اإلش راف على حن ٍو
مناسب بشكل استثنائي ،وتوفر املنشآت وامل رافق املدرسية بيئة تعلم ممتازة تدعم احتياجات مجيع الطلبة.



تويل املدرسة أمهية عالية لألمور املتعلقة ابلتشجيع على إتباع أساليب احلياة اآلمنة والصحية ،وحتتفظ على حن ٍو مناسب بسجالت حم ّدثة ومفصلة حول
احتياجات الطلبة الصحيّة واحلوادث القليلة ج ًد ا اليت تشهدها والتدابري املتخذة للتعامل معها .إن العروض التوضيحية العديدة املقدمة ل لطلبة إىل جانب
النطاق الواسع من ال رايضات وأنشطة ال رتب ية ال رايضية تعزز لياقة الطلبة ،كما يستمتع أولياء األمور حبضور فاعلية "حافظ على لياقتك" يف املدرسة وينقلون
محاسهم إىل أبنائهم.



لدى املدرسة إج راءات فعالة إلدارة السلوك واحلضور وااللت زام ابلوقت ،كما توجد أنظمة فعالة وشاملة بدرجة عالية لتحديد الطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني
واملتفوقني وتوفري الدعم املستهدف هلم.



جتري متابعة ودعم جوانب التنشئة السليمة للطلبة وتطورهم الشخصي بشكل وثيق ،وتوفر املدرسة إرشاد مهين غري رمسي فقط لط لبة املرحلة املتوسطة من
خالل موضوعات املنهاج التعليمي وحصص مريب الصف.

جماالت القوة النسبية:


اإلج راءات املعنية بضمان احلفاظ على رفاهية الطلبة وسالمتهم.



الدعم واإلرشاد املقدمني للطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني.

جماالت التحسني:


توفري إرشادات رمسية لطلبة املرحلة املتوسطة حول مستقبلهم الوظيفي.

15

معيار األداء  :6جودة قيادة املدرسة وإدارهتا
مؤش رات األداء:
فعالية القيادة املدرسية

جيد جداً

التق ومي الذايت والتخطيط للتطوير

جيد جداً

عالقات الش راكة مع أولياء األمور واجملتمع

متميز

احلوكمة*

جيد جداً

إدارة املدرسة مبا يف ذلك الكادر وامل رافق واملصادر

جيد جداً



إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة ج ًد ا .يتشارك املدير وفريق القيادة مع العاملني وجملس األمناء وأولياء األمور تطلعات عالية ب شأن جناح املدرسة.
يفتخر أعضاء اجملتمع املدرسي بكون املدرسة معتمد من قبل شركة "أبل" ويدرك ون أمهية تقنية املعلومات واالتصاالت واالبتكار يف جناح تعلم الطلبة .توفر
فعاال ج ًد ا للمعلمني يف معظم املواد ،بينما تعد القيادة يف الرتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدراسات االجتماعية أقل فاعلية
دعما مهنيًا ً
قيادة املواد الدراسية ً

يف ضمان تطبيق ممارسات التدريس اليت تعزز مهارات التعلم املستقل لدى الطلبة.


تتسم عمليات التقومي الذايت وخطط ال تطوير املدرسية ابملنهجية والدقة ،ويسهم مجيع أعضاء الكادر املدرسي وجملس األمناء يف عملية التقومي الذايت الدقيقة
اليت تستند على بياانت إجنازات الطلبة وتشري إىل األول وايت ال رئيسة ،كما جتري متابعة جودة التدريس مبنهجية من خالل اجتماعات حتليل البياانت ،إال أن



كيزا كافيًا على تقييم أثر التدريس ع لى نواتج تعلم الطلبة بعمق.
املشاهدات الصفيّة املباشرة ال تركز تر ً

يشارك أولياء األمور يف العديد من الفعاليات واألنشطة املدرسية .إن النش رات اإلخبارية واملعلومات املتعلقة اب ملنهاج التعليمي ووسائل التواصل االجتماعي
املعدة لغرض التواصل املدرسي ونظام تبادل الرسائل على أجهزة احملمول تبقي مجيع أولياء األمور على اطالع كامل ابلسياسات والفعاليات املدرسية وما
يتعلمه أبنائهم وما سيتعلمونه ،كما أهنم يطلعون بشكل مناسب على تقدم أبنائهم من خالل التقارير املفصلة واملنتظمة والدقيقة ا ملرسلة إليهم وتوفر هذه
التدابري ،إىل جانب ورش العمل ،إرشادات واضحة حول الكيفية ال يت ميكن ألولياء األمور من خالهلا دعم أبنائهم يف املنزل .لدى املدرسة عالقات قوية

ج ًد ا مع العديد من املدارس على املستوى احمللي والوطين والدويل وعالقات انمية مع املنظمات ال رايضية.


فعاال ج ًد ا
دعما ً
فهما جي ًد ا ج ًد ا ألول وايت املدرسة والذي يكتسبونه من خالل التقارير املقدمة من قبل جلاهنا الفرعية املتنوعة ،ويوفر ً
ميتلك جملس األمناء ً
فيما يتعلق ابملصادر واملوارد املالية .يتابع أعضاء جملس األمناء أداء املدرسة ويتفقون على األهداف املدرسيّة الطموحة بشأن إجنازات الطلبة ،كما يفهمون
بوضوح مست وايت األداء احملرزة يف معظم امل واد ال ّدراسيّة ،إال أهنم ال يُظهرون نفس هذا املستوى من الفهم الواضح حول جودة التدريس واملنهاج التعليمي
يف الرتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدراسات االجتماعية.



تُدار الشؤون اليومية املدرسية بسالسة ويتم االستفادة من الوقت بقدر كبري من الكفاءة .يوفر املبى املدرسي جودة عالية من امل رافق املتخص صة وا ملصادر
املتنوعة ،ويشمل ذلك الفرص املتاحة للطلبة الستخدام األجهزة اللوحية اخلاصة هبم مما يدعم التعلم املستقل بفاعلية كبرية يف معظم احل صص الدراسية.



جيري إعداد طلبة السنة اخلامسة والتاسعة أل داء اختبارات دراسة ا الجتاهات الدولية يف ال رايضيات والعلوم ) (TIMSSمن خالل أنشطة االستقصاء يف
العلوم ومبادرة "سؤال لكل يوم" يف ال رايضيات.

جماالت القوة النسبية:


رؤية القيادة املدرسية وتطلعاهتا العالية بشأن إجنازات الطلبة.



التواصل مع أولياء األمور وإش راكهم يف احلياة املدرسية.



امل رافق املدرسية.
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جماالت التحسني:


االستم رار يف حتسني كيفية تقييم جودة التدريس وأثرها على تعلم الطلبة وتقدمهم.



جودة القيادة يف مواد ال رتبية اإلسالمية واللغة الع ربية والدراسات االجتماعية



.

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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