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 معلومات املدرسة

 معلومات عامة 
 مدرسة البسمة الربيطانية اسم املدرسة: 

 2851  رقم املدرسة:
 رايض أطفال إىل املرحلة الثانوية املراحل الدراسية: 

 ال ينطبق :**رقم جملس املدرسة

  : *املنهاج الدراسي
املنهاج الوطين الربيطاين 

(ENC) 
 :*الرسوم الدراسية

 درهم 32011درهم إىل  81111من 
 )متوسط إىل عاٍل(

 albasma.pvt@adec.ac.ae  الربيد االلكرتوين:  الباهية، أبوظيب العنوان: 

 رقم اهلاتف: 
+971 (0) 256 

 املوقع االلكرتوين للمدرسة:  54 234
albasma.pvt@adec.ac.ae 

 

 معلومات املوظفني 

 %81 نسبة تغيري املعلمني: 012 عدد املعلمني:

    01: 0 نسبة املعلمني إىل الطلبة: 81 عدد مساعدي املعلمني:

 
 الطلبة معلومات 

 خمتلط اجلنس: 0126 العدد اإلمجايل للطلبة:
 %5 :نسبة الطلبة ذوي اهلمم %51 نسبة الطلبة اإلماراتيني:

 %5األردن:  %2الباكستان:  %2مصر:  اجلنسيات األعلى نسبة يف املدرسة:
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 أداء املدرسة

  شهد فريق القيادة العليا استقرارًا. تتضمن 8102انضم معظمهم إليها يف سبتمرب ، منذ الّتقييم السابق، و شهدت املدرسة نسبة تغيري كبرية للمعلمني العرب .
اجملموعة األوىل هم  نيالّصف الّتاسع احلاليطلبة  يعدلمدرسة، بينما األوىل لملستوى أ اطالًبا وطالبة وتعترب جمموعة  02دفعة طلبة الّصف احلادي عشر اجلديدة 

معظم  يلتحق. تيعابيةأعداد الطلبة يف املدرسة اآلن القدرة االس بلغتيف صفوف حبسب الفئة العمرّية.  ،عندما التحقوا يف املدرسة ،بشكل دقيق امت توزيعه يتال
 ( يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية.%76طلبة املدرسة )

  ًدا، الّتدريس واملنهاج الّتعليمّي اجليدة جعملّيات إن األداء العام للمدرسة جيد جًدا بشكل عام. أصبحت اإلجنازات اآلن جيدة جًدا عموًما مدعومة جبودة
 ستوايت الّتقّدم يف بعض املواد الّدراسّية. يتم تعزيز الّتطّور الّشخصّي واالجتماعي اجليد جًدا لدىمجودة إاّل أّن مستوايت التحصيل ال تكون دوًما بنفس 
جودة عالية  اتذ، على مجيع املستوايت، جيدة جًدا وتتسم بتواصل وإدارة يومية املدرسية إن جودة القيادة الّطلبة من خالل توفري الرعاية واحلماية املتميزتني.

ليزّية تعترب أقل لى تطوير العاملني، إاّل أّن الفرص املتاحة لفريق القيادة الوسطى ملشاركة أفضل املمارسات بني مواد املناهج العربّية واملناهج اإلجنوتركيز قوي ع
 تطورًا. حتدد عملّية التقومي الذايت املنهجية والدقيقة أولوايت التحسني.

 

  جودة إجنازات الطلبة   0معيار األداء 
 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:

إن اإلجنازات قوية يف مجيع أحناء املدرسة ال سيما يف اللغة اإلجنليزية والرايضيات والعلوم والدراسات االجتماعية،   املربرات:
  نظًرا ملمارسات التدريس اجليدة جًدا واملنهاج التعليمي املثري لالهتمام.

  حتسنت مستوايت التحصيل بشكل عام يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية ألن املعلمني يقومون ابلتخطيط على
 حنو أفضل لتلبية احتياجات الّطلبة األصغر واألكرب سًنا.

 م جيدة جًدا اآلن يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية وجيدة يف املرحلتني املتوسطة أصبحت مهارات التعل
  ثانوية، ألن معظم املعلمني يشجعون الّطلبة على تويل مسؤولية تعلمهم أبنفسهم.وال

 
 جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار  8معيار األداء 

 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:
 لقيموالقائمة على االحرتام فيما بينهم ومع املعلمني ألنه يتم احرتام ايستمتع الّطلبة ابلعالقات اإلجيابية جًدا   املربرات:

 والتنوع. إن مستوايت حضور الّطلبة وفهمهم ألساليب احلياة الصحية والتنشئة السليمة جيدة جًدا.
  حتفاء بفهمهم االيظهر الّطلبة فهًما جيًدا جًدا لثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة والقيم اإلسالمية، كما يتم

  وتقديره يف احلصص الدراسية ويف مجيع جوانب اجملتمع املدرسي.
  يبدي الّطلبة حًسا قواًي جًدا ابملسؤولية االجتماعية والوعي البيئي، إال أن مهارات االبتكار وأداء املشاريع تعترب

  أقل تطورًا يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية.
 

 جودة عمليات التدريس والتقييم  3معيار األداء 
 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:

إن جودة التدريس جيدة جًدا يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية وجيدة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية. جتذب   املربرات:
ام وتشمل استخد األصغر واألكرب سًنا على حنو مناسب جًدا ممارسات التدريس اجليدة جًدا اهتمام الّطلبة

األنشطة اهلادفة واملثرية لالهتمام يف احلصص الدراسية اليت يتم ختطيطها بشكل مالئم ملراعاة الفروق يف قدرات 
 .لدى الّطلبة التعلم

 ة أسلوب طر  تساهم وتري كما ترسيخ فهم الّطلبة،  يف  تساعد معرفة معظم املعلمني اجليدة جًدا مبوادهم الدراسية
 يستخدم املعلمون أسلوب احلوار على حنو مناسب جًدا لتقييم الّطلبة بشكلو األسئلة يف تسريع تعلم الّطلبة، 

 فردي وضمن جمموعات.
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 الدقيقة حتياجات االأو مهارات طر  األسئلة لتلبية  ال يستخدم معلمو اللغة العربية دوًما اللغة العربية الفصحى
 الّطلبة.ميع جل

 
 جودة املنهاج التعليمي  1معيار األداء 

 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:
ملراجعة والتطوير املنتظمة من مواطن القوة اهلامة يف تصميم املنهاج التعليمي الذي جيذب اهتمام   املربرات: تعترب عملية ا

 بشكل مناسب جًدا يف مجيع أحناء املدرسة.وحيفزهم على التعلم  الطلبة
 . تضمن عملية التخطيط الفعالة جًدا تلبية احتياجات مجيع الّطلبة تقريًبا بنجا 
 .تعترب الفرص اليت تتيح تطوير مهارات االبتكار، ال سيما مهارات أداء املشاريع، أقل تطورًا يف احلصص الدراسية  

 
رعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلمجودة محاية الطلبة و  5معيار األداء   

 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق متميز  احلكم:
افظة على تعترب ترتيبات احملكما إن إجراءات الصحة والسالمة دقيقة وشاملة للغاية وموثقة على حنو مناسب جًدا،    املربرات:

  يعد اإلشراف فعااًل بشكل استثنائي.و سالمة الّطلبة ورعايتهم ورفاهيتهم دقيقة ومستمرة، 
  إجيابية جًدا وفعالة للغاية، وتعترب جودة الرعاية الرعوية واإلرشاد املقدم جلميع الّطلبة  إدارة السلوكعملية إن

 جيدة جًدا.
 حتديد الّطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني، إال أنه ال يتم دوًما ختطيط على شاملة جًدا النظمة تعمل األ

  الدعم املقدم هلم على حنو مناسب يف حصص اللغة العربية.
 

 جودة قيادة املدرسة وإدارهتا 6معيار األداء 
 حتسن يف األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:

يادة على مجيع ا أعضاء القهاليت يدعماملدرسي و اجملتمع الدمج يف الّتعليم يف م بتعزيز رو  املله  يقوم املدير   املربرات:
  املستوايت وأيًضا أولياء األمور الذين يتم إبقائهم على إطالع مناسب.

  إجيايب  هم بشكلوتساعالية ودة جبإدارة الشؤون اليومية تتم إن املنشآت املدرسية واسعة وذات جودة عالية، و
 .النشطللغاية يف تعزيز جمتمع التعلم 

 املرحلة يف ال تعد مشاركة أعضاء القيادة الوسطى ألفضل املمارسات بني مواد املناهج العربية واملناهج اإلجنليزية 
 املمارسات اجليدة اليت شوهدت يف رايض األطفال.فاعلية االبتدائية واملتوسطة والثانوية بنفس 
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 التقدم احملرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 

 

 

 

 

 

 

  للمدرسة داء العاماألمت حتقيق تقدم جيد جًدا بشكل عام يف تلبية توصيات تقرير التقييم السابق؛ األمر الذي أفضى إىل حتسني. 

 ة االبتدائية. أصبحت لساهم تعزيز مهارات القراءة والصوتيات ابللغة العربية يف رايض األطفال يف دعم حتقيق تقدم جيد جًدا امتد إىل الصفوف الدنيا من املرح
والقراءة  يقوم طلبة رايض األطفال ابستخدام الصوتيات جيدة وبدأت يف دعم حتسني مهارات القراءة والكتابة ابللغة العربية.اآلن الرتبية اإلسالمية  مادة

وايت التقدم تتم مشاهدة مستاملوجهة واألساليب املتمحورة أكثر حول الطالب بشكل مناسب لتحسني مهارات التحدث والقراءة والكتابة ابللغة العربية. 
 .يف املراحل األخرى بتطوير هذه األساليب الناجحةومتابعتها على حنو مناسب جًدا يف رايض األطفال، وقد بدأ املعلمون اجلدد 

  غة اإلجنليزية اللمواد أصبحت غالبية عمليات التدريس جيدة جيًدا اآلن بشكل عام، بينما أصبحت عمليات التقييم جيدة جًدا اآلن يف رايض األطفال و
فهم ما يتعني  الّطلبة الفردي، كما تساعد التغذية الراجعة املنتظمة الّطلبة يفلتوجيه ختطيط على حنو مناسب الّتقييم والرايضيات والعلوم. يستخدم املعلمون 

 عليهم فعله للتحسني. يضمن أسلوب طر  األسئلة األكثر مهارة حتدي الّطلبة ذوي القدرات األعلى.

 علم اجليد جًدا  املنهاج التعليمي اجلذاب والذي يعزز التيظهر أعضاء القيادة املدرسية، على مجيع املستوايت، فهًما واضًحا جًدا ملا يتعني القيام به لتحسني
رب، إال أن ذلك ال كال سيما ابلنسبة للطلبة املوهوبني واملتفوقني. بدأ معلمو مواد املناهج العربية واملناهج اإلجنليزية مبشاركة أفضل املمارسات بشكل أعموًما 

 يزال من اجلوانب اليت حتتاج إىل حتسني أكرب.

 درة أعضاء القيادة على حتسني املدرسة جيدة جًدا اآلن بشكل عام.تعترب ق 
  

 

  

دورة التقييم 

:الحالية  

 جيد جدا  

دورة التقييم 

:السابقة  

 جيد
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 دعم القراءة
 

 
 
 
 
 
 

  فال العربية واإلجنليزية واليت تالئم مجيع الفئات العمرية. يتم ختصيص حصص قراءة موجهة أسبوعية لرايض األطالصادرة ابللغتني متت زايدة مصادر املكتبة
منفصل يف حصص  املؤلفني املفضلني. يتم تدريس مهارات الفهم بشكلحول يقوم أمناء املكتبة بتنظيم مسابقات القراءة و ، و واملتوسطةواملرحلتني االبتدائية 

معهم أخذها و وأيًضا تضمينها يف مجيع جوانب املنهاج التعليمي. يقوم طلبة رايض األطفال ابستعارة الكتب العربية واإلجنليزية اللغة العربية واللغة اإلجنليزية 
 الصوتيات والقراءة ألجل املتعة.مهارات املنزل ويقوم أولياء األمور بدعم  إىل

 كتاب ويتم فيها تنظيم يف املدرسة نوادي ال يتم تضمني التخطيط لدعم القراءة يف مجيع أحناء املنهاج التعليمي للتشجيع على حتسني مهارات القراءة. يوجد
املعروضات الغنية ابلنصوص. تدعم األنشطة الالصفية القراءة وحتفز الّطلبة على املنافسة ومشاركة أفكارهم  فيهاتنتشر املسابقات ومراجعات الكتب كما 
 حول القصص اليت قاموا بقراءهتا. 

  اءة يف مجيع جوانب ات القر إن معلمي الّلغة اإلجنليزّية ورايض األطفال ماهرون يف حتسني مهارات التواصل لدى الّطلبة مع الرتكيز على الصوتيات ومهار
 املنهاج الّتعليمّي، كما يتم توفري تطوير مهين شامل جلميع املعلمني لدعم مهارات القراءة والفهم لدى الّطلبة.

  خمتلف املواضيع. يفطار الشراكة إبيتم دمج برامج القراءة بفعالية يف احلياة اليومية املدرسّية، حيث أهنا توفر الفرص للمعلمني وأولياء األمور للعمل 
  .تم تشجيع الّطلبة على يتنتشر أركان القراءة، خبالف املكتبة، يف مجيع أحناء املدرسة، كما توجد فيها املعروضات التفاعلية واليت حتتفي بقراءات الّطلبة

 القراءة خالل أوقات االسرتاحة وعند وصوهلم إىل املدرسة ويف املنزل.
 ملعاجلة أي فجوات وحتسني مهارات القراءة وتوسيع نطاق املفردات يف مجيع املواد الّدراسّية. ةهيتم استخدام حصص القراءة املوج 
 ( يتم إجراء اختبارات القراءة التابعة للمؤسسة الوطنية للبحوث الرتبويةNFER للصفني اخلامس والثامن، كما يتم تقييم مهارات القراءة لدى الّطلبة )

 على احملتوى ومهام التعلم.القائمة ن خالل املشاهدة املباشرة واستخدام األسئلة ابللغتني العربية واإلجنليزية م
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 جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني
 

 

 

 

 

 

 

  

 جوانب القوة الرئيسة
 .إجنازات الّطلبة بشكل عام وخصوًصا يف رايض األطفال واللغة اإلجنليزية والرايضيات 
  التعلم واحرتامهم لرتاث دولة اإلمارات العربية املتحدة وثقافتها. مواقفهم حنوو سلوك الّطلبة وعالقاهتم 
 .جودة عمليات التدريس بشكل عام، وخصوًصا يف رايض األطفال واللغة اإلجنليزية والرايضيات 
 .املنهاج التعليمي الذي يدعم احتياجات مجيع الّطلبة ال سيما تعزيز مهارات التحدث ابللغة اإلجنليزية 
 ة والسالمة ورعاية الّطلبة.ترتيبات الصح 
 يف التعليم. لدمجالقيادة املدرسية على مجيع املستوايت، واليت يقودها املدير يف إطار الشراكة مع أولياء األمور، وامللتزمة بتوفري جمتمع تعلم يدعم ا 

 

 جماالت التحسني الرئيسة
 ،من خالل ما يلي: رفع مستوايت حتصيل الّطلبة بشكل أكرب، خصوًصا يف اللغة العربية 

 منذجة واستخدام لغة عربية فصحى دقيقة يف احلصص الدراسية وعند إجراء احملاداثت يف مواد املناهج العربية. التأكد من -
 واالبتكار وأداء املشاريع لدى الّطلبة مبا يف ذلك من خالل استخدام تقنيات التعلم. ثتطوير مهارات البح -

 
   فريق القيادة الوسطى من خالل ما يلي:االستمرار يف تعزيز فاعلية 

ملعلمني يف مواد املناهج العربية واملناهج اإلجنليزية بشكل أكرب. -  دعم التخطيط بني أعضاء القيادة الوسطى وا
ملواد الدراسية. -  مشاركة أفضل املمارسات يف التدريس والتقييم والتخطيط لتعزيز املهارات اللغوية يف مجيع ا

 
 قارنة املعيارية املرجعية اخلارجية بشكل أكرب لتوجيه عملية التقييم بشكل عام على حنو أفضل من خالل ما يلي:تطوير استخدام امل 

 م الشخصية على حنو أكرب.ضع األهداف الفردية وأهداف التعلمقارنة التقييمات الداخلية مع املعايري الدولية لدعم و  -
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 : جودة إجنازات الطلبة0معيار األداء 

 الثانوية املتوسطة االبتدائية رايض األطفال مؤشرات األداء:

 الرتبية اإلسالمية
 مقبول مقبول جيد جيد التحصيل

 جيد مقبول جيد جيد التقدم

 
 اللغة العربية
 )كلغة أوىل(

 مقبول مقبول مقبول جيد التحصيل

 مقبول مقبول مقبول جيد التقدم

 
 اللغة العربية*
 )كلغة اثنية(

 

 مقبول مقبول مقبول جيد التحصيل

 التقدم
 مقبول مقبول مقبول جيد

 
 الدراسات االجتماعية

 ال ينطبق جيد جيد جداً  جيد جداً  التحصيل

 ال ينطبق جيد جيد جداً  جيد جداً  التقدم

 
  اللغة االجنليزية

 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  التحصيل

 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  التقدم

 
  الرايضيات

 جيد جداً  جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  التقدم

 
  العلوم

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

  جيد جيد جداً  جيد جداً  التقدم

 املواد األخرى
 )فن، موسيقى، رايضة(

 مقبول جيد جيد جيد جداً  التحصيل

  جيد جيد جداً  جيد جداً  التقدم

 جيد جيد جيد جداً  جيد جداً  مهارات التعلم

 *خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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مية
سال

 اإل
رتبية

 ال

  الّطلبة يف الرتبية اإلسالمية جيدة بشكل عام، بينما تعترب مستوايت التحصيل مقبولة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية.إن إجنازات 
  بياانت التقييم الداخلي املدرسية إىل حتقيق مستوايت حتصيل متميزة، إال أن احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة تظهر حتقيق تشري

 مستوايت حتصيل جيدة.
  الوة السور القصرية ت غالبية الّطلبة مستوايت معرفة ومهارات وفهم تفوق معايري املنهاج التعليمي. يستطيع طلبة رايض األطفاليظهر

القرآن الكرمي بدقة ومع الفهم، أما يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، تعد معرفة الّطلبة وفهمهم للعقيدة واألخالق والقيم يف 
ما أهنم يستطيعون إنشاء صالت هادفة بني إمياهنم واحلياة اليومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. تعترب مهارات اإلسالمية جيدين، ك

 أقل تطورًا يف املرحلة الثانوية.تعد التالوة جيدة جًدا يف املرحلة االبتدائية لكنها 
  ،بواًل لكنهم بينما حيقق طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية تقدًما مقحيرز الّطلبة يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية تقدًما جيًدا

 يفتقرون ملهارات التعلم املستقل عرب االستقصاء والبحث.

  

ربية
 الع

لغة
 ال

 .إن إجنازات الّطلبة يف اللغة العربية كلغة أوىل واثنية مقبولة بشكل عام وجيدة لدى طلبة رايض األطفال 
  عيفة يف املرحلة ة وضالّطلبة يف االمتحاانت الداخلية جيدة يف رايض األطفال ومقبولة يف املرحلة االبتدائيإن مستوايت حتصيل

ة يف املرحلة الثانوية. حيقق معظم الّطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية كلغة أوىل واثنية، يف احلصص الدراسية وأعماهلم، يداملتوسطة وج
 تماشى مع معايري املنهاج التعليمي.مستوايت معرفة ومهارات وفهم ت

  يتحدث طلبة رايض األطفال بثقة ويتهجون احلروف بوضو ، بينما يتحدث الّطلبة اآلخرون بشكل مناسب خالل النقاشات إال أن
لّطلبة ا أقلية منهم يستخدمون اللغة العامية بدالً من الفصحى ملشاركة أفكارهم. تعترب مهارات التحدث والفهم والقراءة لدى معظم

عر، بينما تعد مهارات الكتابة املوسعة لدى أقلية منهم غري مطورة.كما أهنم مقبولة    يقّدرون معاين الش 
  حيرز طلبة رايض األطفال تقدًما جيًدا، أما يف املراحل األخرى، حيقق الّطلبة تقدًما مقبواًل وحترز معظم اجملموعات، مبن فيهم أصحاب

 توقعة.اهلمم، مستوايت التقدم امل

  

عية
تما

الج
ت ا

اسا
لدر

 ا
  إجنازات الّطلبة يف الدراسات االجتماعية جيدة جًدا بشكل عام.إن 
 ة إىل حتقيق مستوايت حتصيل متميزة يف احلصص الدراسية. إن مستوايت حتصيل الّطلبة يفيتشري بياانت التقييم الداخلي املدرس 

 ومهارات وفهم تفوق معايري املنهاج التعليمي.أعماهلم جيدة. يظهر غالبية الّطلبة مستوايت معرفة 
 ا يً يطور طلبة رايض األطفال معرفة جيدة جًدا جبغرافيا دولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومتها، بينما يطور طلبة املرحلة االبتدائية وع

رحلة املتوسطة وعًيا . ميتلك طلبة املفيها رةعميًقا ابلفرق بني املاضي واحلاضر يف دولة اإلمارات ويربطون بني اترخيها واحلياة املعاص
هارات استخدام إال أن م ،جيًدا ابلعوامل االقتصادية، بينما يظهر الّطلبة األكرب سًنا معرفة وفهًما جيدين يف الدراسات االجتماعية

 اخلرائط لديهم تعترب أقل تطورًا.
 لة املتوسطة تقدًما جيًدا جًدا يف احلصص الدراسية، بينما حيقق طلبة املرح حترز غالبية كبرية من طلبة رايض األطفال واملرحلة االبتدائية

 تقدًما جيًدا بشكل عام لكن مهارات البحث لديهم ليست مطورة ابلكامل لدعم حتقيقهم تقدًما أفضل.
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يزية
الجنل

غة ا
 الل

 .إن إجنازات الّطلبة يف اللغة اإلجنليزية جيدة جًدا 
  إن مستوايت التحصيل جيدة( جًدا يف مجيع املراحل. تشري اختبارات الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانويIGCSE للصف )

العاشر إىل حتقيق نتائج جيدة جًدا، وتظهر التقييمات الداخلية وأعمال الّطلبة حتقيق مستوايت حتصيل جيدة جًدا بشكل عام مع 
 التعليمي.حتقيق غالبية كبرية منهم مستوايت تفوق معايري املنهاج 

  تكون مهارات التحدث واالستماع لدى الّطلبة األصغر سًنا متدنية عند بداية التحاقهم ابملدرسة، وحيرز طلبة رايض األطفال تقدًما
يع جوانب على حنو مناسب جًدا يف مجسريًعا تتم احملافظة عليه يف مجيع مراحل املدرسة. يتم تطوير مهارات التحدث واالستماع 

 عليمي. تعد مهارات القراءة والفهم والقواعد جيدة جًدا.املنهاج الت
  يكتب الّطلبة خبط مرتب، كما تتحسن مهارات الكتابة املوسعة لديهم يف مجيع جوانب املنهاج التعليمي إال أهنا تعترب أقل تطورًا

 عموًما.
 ( تشري اختبارات القدرات املعرفية واإلدراكيةCAT4إىل )  حتقيق تقدم جيد جًدا مقابل األهداف الفردية املتوقعة. حيرز الّطلبة يف

 مجيع املراحل، مبن فيهم أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني، تقدًما جيًدا جًدا. 

  

ات
ضي

لراي
 ا

 .إن إجنازات الّطلبة يف الرايضيات جيدة جًدا 
  ة نظًرا ألن االبتدائية واملتوسطة ومت تقييم أهنا جيدة جًدا يف املرحلة الثانويإن مستوايت التحصيل جيدة يف رايض األطفال واملرحلتني

( للصف العاشر كانت جيدة جًدا. تشري التقييمات الداخلية IGCSEنتائج اختبارات الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي )
يتهم مستوايت لتني االبتدائية واملتوسطة، حيث حيقق غالبوأعمال الّطلبة إىل حتقيق مستوايت حتصيل جيدة يف رايض األطفال واملرح

 حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي.
  ًيستخدم الّطلبة 31 بعدجًدا ويستطيعون تصميم قصص األعداد ملا  ايعد فهم طلبة رايض األطفال لألعداد واألشكال جيد .

 طيعون قياس الزوااي احلادة واملنفرجة واملنعكسة بشكل دقيق.األعداد على حنو مناسب عند القيام بعمليات اجلمع والطر  ويست
سيط ، عندما قامت طالبات الصف العاشر بتبيستخدم الّطلبة األكرب سًنا الرسوم البيانية خلط املسافة على حنو مناسب، مثاًل 

 عند حل املشكالت.الكسور اجلربية بنجا . ال تكون قدرة الّطلبة على تذكر حقائق الضرب والقسمة راسخة دوًما 
  لة الثانوية. تشري املرحمن طلبة إن التقدم جيد جًدا يف رايض األطفال واملرحلتني االبتدائية واملتوسطة وجيدة لدى الدفعة احلالية

لّطلبة ا( إىل حتقيق تقدم جيد جًدا بشكل عام مقابل األهداف الفردية. يرتبط فهم CAT4اختبارات القدرات املعرفية واإلدراكية )
 احلسايب بشكل مناسب مع العامل اخلارجي.

  

لوم
 الع

 .إن إجنازات الّطلبة يف العلوم جيدة جًدا بشكل عام 
  ،إن مستوايت التحصيل جيدة يف مجيع املراحل. تشري التقييمات الداخلية وأعمال الّطلبة إىل حتقيق مستوايت حتصيل جيدة عموًما

 تفوق معايري املنهاج التعليمي.حيث حيقق غالبيتهم مستوايت حتصيل 
  رايض األطفال يف استكشاف املواد والتحقيق فيها، بينما يتمكن طلبة املرحلة االبتدائية من إجراء التجارب البسيطة يستمتع طلبة

ترب أقل تطورًا  عووضع التوقعات. ميتلك الّطلبة األكرب سًنا معرفة وفهم علميني راسخني، إال أن مهارات االستقصاء والتحقيق لديهم ت
 .أكثر تبايًناتعد قدرهتم على صياغة الفرضيات كما أن 

  إن مستوايت التقدم جيدة جًدا يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية وجيدة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية. تشري اختبارات القدرات
طبيق تالقدرة على عترب ت. املتوقعة مقابل األهداف الفردية( إىل حتقيق تقدم جيد جًدا بشكل عام CAT4املعرفية واإلدراكية )

 أقل تطورًا. دعتإال أن مهارات االستقصاء والبحث املستقل لدى الّطلبة األكرب سًنا  ،جًدا ةالعلمي على احلياة الواقعية جيد لتعلما
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رى
ألخ

د ا
ملوا

 ا

 .إن اإلجنازات يف املواد األخرى جيدة جًدا بشكل عام 
  مستوايت التحصيل يف املواد األخرى جيدة عموًما ومقبولة يف املرحلة الثانوية. تشري نتائج اختبارات الشهادة العامة الدولية إن

الصف العاشر إىل أن مستوايت التحصيل يف الرتبية الفنية ودراسات اإلعالم للثمانية عشر طالًبا يف ( IGCSEللتعليم الثانوي )
، إال أن احلصص الدراسية وأعمال الّطلبة األخرية تظهر 8102وتقنية املعلومات واالتصاالت وعلوم احلاسوب كانت ضعيفة يف 

قنية املعلومات اإلعالم والرتبية املوسيقية وتحتقيق طلبة املرحلة الثانوية احلاليني مستوايت حتصيل تفوق املعايري يف دراسات 
يستخدم الّطلبة تقنية املعلومات واالتصاالت على حنو أقل فاعلية لدعم تعلمهم يف واالتصاالت وأن مستوايت تقدمهم جيدة. 

 احلصص الدراسية.
 لّطلبة املواد بشكل مبتكر املثال، يستخدم ا حيقق طلبة املرحلة املتوسطة تقدًما متميًزا يف حصص الرتبية الفنية واملوسيقية، على سبيل

 لتصميم الصور ثنائية وثالثية األبعاد.

  

علم
 الت

ات
هار

 م

 .تعترب مهارات التعلم لدى الّطلبة جيدة جًدا بشكل عام وجيدة يف املرحلتني املتوسطة والثانوية 
  ين" ويرغبون اجليدة جًدا، كما أهنم يعتربون "أصدقاء انقديستمتع الّطلبة ابألنشطة املستقلة والتفاعلية اليت تدعم مهارات التواصل

 دوًما ابلتحسني. يتخذ طلبة رايض األطفال خيارات مالئمة ويتولون مسؤولية تعلمهم أبنفسهم.
 ؤون شيستخدم الّطلبة مهارات التواصل ابللغة اإلجنليزية ويتعاونون بشكل مناسب جًدا يف مجيع جوانب املنهاج التعليمي، كما أهنم ين

 روابط واضحة بني تعلمهم يف املواد الدراسية ويربطونه بفهمهم للعامل.
  إن الّطلبة واسعو احليلة عند حل املشكالت، إال أن مهارات االبتكار وأداء املشاريع لديهم وأيًضا استخدامهم للتقنية يف البحث عن

 وية.املعلومات وتوسيع نطاق تفكريهم تعترب أقل تطورًا يف املرحلة الثان
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 جماالت التحسني جماالت القوة النسبية املواد

 الرتبية اإلسالمية

  قدرة طلبة املرحلتني االبتدائية واملتوسطة على ربط
  التعاليم اإلسالمية حبياهتم.

  مهارات تالوة القرآن الكرمي لدى طلبة رايض
 األطفال.

  يما مهارات والثانوية ال سمستوايت التحصيل يف املرحلتني املتوسطة
 تالوة القرآن الكرمي.

 اللغة العربية
 .فهم الّطلبة للنصوص املقررة  
   عانيه.ملعر وفهمهم تقدير الّطلبة للش  

 .استخدام اللغة العربية الفصحى الدقيقة يف احملاداثت  
 .مهارات الكتابة املوسعة  

الدراسات 
 االجتماعية

 دولة اإلمارات  فهم طلبة رايض األطفال جلغرافيا
  العربية املتحدة وإماراهتا.

  قدرة طلبة املرحلة االبتدائية على ربط احلياة التقليدية
 ابحلياة املعاصرة لدولة اإلمارات.

 يف دولة اإلمارات ابستخدام مهارات اخلرائط. حتديد املواقع 
 لدى الّطلبة األكرب سًنا. مهارات البحث 

 اللغة االجنليزية

  قدرة الّطلبة على التحدث بثقة حول الكتب اليت
 .يقرؤوهنا ويدرسوهنا

  استخدام الّطلبة مهارات القراءة والفهم يف مجيع
  جوانب املنهاج التعليمي.

 .مهارات الكتابة املوسعة يف مجيع املواد الدراسية  
 

 الرايضيات

  قيام طلبة رايض األطفال بتصميم قصص األعداد
  وما فوق. 31حىت 

  تطبيق الّطلبة فهمهم احلسايب على أمثلة من احلياة
  الواقعية.

  حقائق الضرب والقسمة. تذكرالذهنية لهارات املاستخدام 
 

 العلوم
  قدرة طلبة رايض األطفال واملرحلة االبتدائية على

  إجراء التجارب البسيطة ومناقشة توقعاهتم.
  

  م على سًنا وقدرهتمهارات االستقصاء والتحقيق لدى الّطلبة األكرب
  صياغة الفرضيات.

 

 املواد األخرى
  التقدم املتميز الذي حيرزه طلبة املرحلة املتوسطة يف

  حصص الرتبية الفنية واملوسيقية.
 

  إجنازات الّطلبة بشكل عام يف االختبارات اخلارجية للشهادة
 (.IGCSEالعامة الدولية للتعليم الثانوي )

 
 

الّطلبة وتعاوهنم وأيًضا مهارات التواصل لديهم تفاعل   مهارات التعلم
 ابللغة اإلجنليزية يف مجيع املواد الدراسية.

 .اخنراط الّطلبة يف تعلمهم 

  مهارات أداء املشاريع والبحث والتفكري الناقد واستخدام مهارات
 تقنية التعلم.
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 : جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار8معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 التطور الشخصي جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمارت العربية املتحدة وثقافات  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 
 العامل

ملسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكارا جيد جيد جيد جيد  

 .إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الّطلبة جيدة جًدا ومهارات االبتكار جيدة 
  مالئهم واملعلمني ويراعون مع ز يُظهر الّطلبة مواقف إجيابّية جًدا ويتولون مسؤولية تعلمهم أبنفسهم على حنو مناسب جًدا، كما أهنم يتمتعون بعالقات ودية

 .%26احتياجاهتم وحيرتموهنم ويعتربوهنم أشخاص موثوقني يقدمون هلم الّدعم األكادميي والشخصي. أن نسبة حضور الّطلبة جيدة جًدا وتبلغ 
 الغرف الصفية والطوابري  ملتحدة والذي ينعكس يفيبدي الّطلبة وعًيا مناسًبا بكيفية أتثري القيم اإلسالمية على اجملتمع احلديث يف دولة اإلمارات العربية ا

 الصباحية ومن خالل أعماهلم حول املدرسة ويعزز قيم الثبات واملثابرة.
  التربعات  وشهر رمضان واحلج، ويشاركون حبماس يف األنشطة اخلريية جلمعاملناسبات اإلسالمية مثل رأس السنة اهلجرية الّطلبة فهًما جيًدا جًدا ألمهية يُظهر

 ألشخاص األقل حظًا. يشارك الّطلبة من خالل احتفاالت اليوم الوطين وجملس املدرسة وبرانمج "سفراء اإلمارات" و"هوييت" يف أنشطة مفيدةاملساعدة 
 الثقافة املتجانسة للمدرسة بشكل مناسب جًدا.وهادفة حول التقاليد والرتاث اإلماراتيني؛ مما يعزز 

 "يبدي الّطلبة تقديًرا عميًقا لثقافتهم وتنوع الثقافات واخللفيات األخرى من خالل العديد من الفعاليات الثقافية مثل "اليوم العاملي. 
 دمج ر، إال أن هذه األنشطة ال تتا  دوًما جلميع الصفوف أو تيشارك الّطلبة يف جمموعة واسعة من األنشطة لتعزيز مهارات اإلبداع ورايدة األعمال واالبتكا

 يف مجيع املواد الدراسية ال سيما مواد املناهج العربية.
 ما يقوم الّطلبة دال تظهر عموًما مهارات االبتكار وأداء املشاريع لدى الّطلبة بشكل متسق يف تعلمهم، لكنها تعترب جيدة جًدا يف رايض األطفال مثاًل عن

لوحية حول "األطعمة الصحية". يستمتع الّطلبة ابملشاركة يف مشاريع االستدامة واحملافظة على البيئية ويدعموهنا ويظهرون وعًيا  ةصغر سًنا بتصميم لعباأل
 مناسًبا جًدا ابلقضااي البيئية.

 
 :جماالت القوة النسبية

 ة.مواقف الّطلبة اجليدة جًدا حنو التعلم ومسامهتهم يف ثقافة املدرس 
 .الوعي والفهم العميقني بثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة وتراثها 

 
  جماالت التحسني:

 .مهارات االبتكار وأداء املشاريع لدى الّطلبة 
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 : جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 التدريس ألجل تعلم فعال جيد جداً  جيد جداً  جيد جيد

 التقييم جيد جيد جيد جيد

  التقييم جيدة بشكل عام.عمليات إن جودة عمليات التدريس جيدة جًدا و 
  ملناهج اإلجنليزية. يعرفجيدتني جًدا ميتلك املعلمون مهارات تربوية ومعرفة مبوادهم الدراسية ة اليت يتعلم من خالهلا املعلمون الكيفي خصوًصا معلمي مواد ا

شكل فعال بالّطلبة ويقومون مبواءمة أساليب تدريسهم مبهارة. يتم ختطيط الدروس وتوفري املصادر على حنو مناسب جًدا، كما يستخدم املعلمون الوقت 
 للغاية وخيططون لتلبية احتياجات اجملموعات املختلفة للطلبة بشكل مالئم.

 ًدا من جض األطفال واملرحلة االبتدائية والدراسات االجتماعية واللغة اإلجنليزية والرايضيات والعلوم، يف مجيع أحناء املدرسة، جمموعة جيدة يوفر معلمو راي
دراسية. إن لاالسرتاتيجيات لتعزيز التعلم األساسي. يوجد هنالك أوجه من عدم االتساق يف تدريس ومنذجة اللغة العربية الفصحى الدقيقة يف احلصص ا

الّطلبة أصحاب  تعمليات التدريس يف املرحلة الثانوية جيدة إال أن مهارات طر  األسئلة فيها ال تعترب بنفس فاعلية املراحل األخرى. تتم تلبية احتياجا
 ناهج العربية.اهلمم واملوهوبني واملتفوقني بشكل مناسب جًدا يف معظم احلصص الدراسية لكنها تعد أقل تطورًا يف حصص مواد امل

 لبة لتحسينها.طّ يستخدم معظم املعلمني بفعالية اسرتاتيجيات التقييم ألجل التعلم ويركزون على حتسني مهارات طر  األسئلة لديهم وعملية تصحيح أعمال ال 
  ذية الراجعة املنتظمة ، كما يتم توفري التغيف الصفوف حبسب القدرات املختلفةيتم استخدام تقييمات بداية العام الدراسي لوضع الّطلبة ضمن جمموعات

من  إن عملية التقييم يف رايض األطفال جيدة جًدا وتتضمن حتليل جمموعةمشاركة اخلطوات املقبلة يف التعلم. من أجل للطلبة خالل اجتماعات التقدم 
 األدلة واستخدامها ملواءمة خطط املعلمني وممارساهتم.

 يتم حتليل اختبارات القدرات امل( عرفية واإلدراكيةCAT4 واستخدامها على حنو مناسب جًدا لتوجيه وتوقع أداء الّطلبة املستقبلي. شارك عدد قليل من )
، إال أنه مل يتم سوى مؤخًرا إجراء مقارنة معيارية 8102( ألول مرة يف IGCSEطلبة املرحلة الثانوية يف اختبارات الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي )

 رجعية لنتائج هذه االختبارات مقابل املعايري الدولية.م
 ال  غري مطور وقتليعترب هنج املدرسة املتبع حنو املقارنة املعيارية املرجعية من أجل احلصول على صورة أوضح حول مستوايت تقدم الّطلبة وأدائهم مبرور ا

 .املرحلتني االبتدائية واملتوسطة سيما يف

 
 :جماالت القوة النسبية

 .عمليات التدريس يف رايض األطفال ويف الدراسات االجتماعية والرايضيات والعلوم يف املرحلة االبتدائية 
  املقدمة للطلبة ال سيما يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية.التعليمية االستخدام النامي لنواتج التقييم يف مواءمة اخلدمات 

 
  جماالت التحسني:

  العربية من خالل مشاركة أفضل املمارسات يف مجيع أحناء املدرسة.تدريس وتعلم اللغة 
 .إجراء مقارنة معيارية مرجعية أكثر دقة مقابل نواتج التقييم اخلارجية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
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 : جودة املنهاج التعليمي1معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 مواءمة املنهاج التعليمي جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 .إن جودة املنهاج التعليمي جيدة جًدا بشكل عام 
  لة اإلمارات العربية املتحدة،  لدو يقوم املنهاج التعليمي على أساس منطقي واضح ويتسم ابلشمولية والتوازن ويوازي املنهاج الوطين الربيطاين والرؤية الوطنية

 تقريًبا.جيدة جًدا ألنه يتم ختطيطه بشكل فعال جًدا لتلبية احتياجات مجيع الّطلبة فيه كما أن استمرارية وتقدم التعلم 
 مية والتقنية واللغوية عللتعترب خيارات املنهاج التعليمي جيدة جًدا ألنه يتم تزويد الّطلبة مبجموعة شاملة من اخليارات لتطوير مهاراهتم الفنية واملوسيقية وا

 ليزية.اليت تعزز مهارات التواصل ابللغة اإلجن أو القائمة على األعمال. تعد الروابط بني مواد املنهاج جيدة جًدا ال سيما الروابط املتميزة والرايضية
 تصميمه نييقوم أعضاء القيادة املدرسية، من خالل عمليات مراجعة املنهاج التعليمي الدقيقة، مبناقشة تغيريات املنهاج ابنتظام وبشكل منهجي لتحس 

 والتأكد من أنه جيذب اهتمام الّطلبة ومشاركتهم.
  ة متسقةمعظم العاملني بتعديل املنهاج التعليمي لتلبية احتياجات مجيع الّطلبة. تعترب التغيريات املخططة يف احلصص الدراسيتتأكد املدرسة بفعالية من قيام 

 وتدعم تعلم مجيع الّطلبة.
  مجيع أحناء املدرسة،  يف التحسني وأداء املشاريع واالبتكار جيدة بشكل عام. يتم توفري جمموعة واسعة من األنشطة والفرص الالصفية للطلبة،مهارات إن

ملرحلة مثل مسابقة التصميم والتكنولوجيا والروبواتت. يعترب استخدام الّطلبة ملهارات رايدة األعمال أقل تطورًا يف ا ةللمشاركة يف املسابقات املدرسية والوطني
 الثانوية.

  ُفهم أوسع حول ماضيها ومستقبلها.اكتساب الّطلبة من  كنإن الصالت بثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمتمعها جيدة جًدا ومت 
  معرفتهم ابلثقافة و تعترب الرتبية األخالقية جزًءا أساسًيا من جوانب التعلم بني مواد املنهاج التعليمي وتؤثر بشكل إجيايب على سلوك الّطلبة واخنراطهم

تدعم عالقات  كما أهنا  ،منفصلة مرة أسبوعًيا جلميع الّطلبة من قبل املعلمني مريب الصفوفواملوضوعات اإلماراتية. يتم تقدمي الرتبية األخالقية يف حصص 
 الشراكة القوية القائمة بني أولياء األمور واملعلمني.

 
 :جماالت القوة النسبية

  يف مجيع املواد الدراسية والقراءة والرتبية األخالقية. العناصر بني موادهتنسيق املنهاج التعليمي و 
  الهتمام.ا الذي جيذبعمليات املراجعة والتعديل املنتظمة جلميع جوانب تصميم املنهاج التعليمي 

 
  جماالت التحسني:

 .التخطيط لتوفري املزيد من أنشطة االبتكار وأداء املشاريع يف مجيع أحناء املدرسة 
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  هلم: جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم 5معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

احملافظة على صحة الطلبة وسالمتهم، مبا يف ذلك إجراءات وترتيبات احلماية/"محاية  متميز متميز متميز متميز
 الطفل"

 رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 للغاية الّطلبة الفعالة ةإن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم متميزة. تتم مشاركة اإلجراءات الكتابية الواضحة والدقيقة املتعلقة حبماي 
تأكدون يؤولو محاية الطفل ومدير العمليات ابلتنسيق بشكل فعال جًدا و مع مجيع العاملني والطلبة وأولياء األمور بشكل كامل. يقوم املمرض واملرشد ومس

 الّطلبة عند استخدامهم شبكة اإلنرتنت. يعترب اإلشراف على الّطلبة فعااًل بشكل استثنائي.سالمة من إيالء أولوية قصوى ل
 جراء تفقدات الصحة وخالية من املخاطر. يتم إجًدا املنشآت املدرسية على حنو مناسب جًدا االحتياجات التعليمية جلميع الّطلبة وتعترب آمنة وصحية  تالئم

كما تقوم املدرسة بتعزيز   ،تتم احملافظة على املباين والتجهيزات املدرسية على حنو مناسب جًداوالسالمة الدقيقة بشكل متواتر وتوثيقها بشكل دقيق ومالئم. 
 الوعي أبساليب احلياة الصحية واآلمنة بشكل منهجي.

 معدالت احلضور تعزيز يعترب هنج املدرسة املتعلق ببة والقائمة على الثقة واالحرتام، و تدعم اسرتاتيجيات إدارة السلوك الفعالة العالقات بني العاملني والطل
 للغاية. اجليدة جًدا فّعااًل 

 تفيد سنظمة الشاملة والدقيقة على حتديد الّطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبني واملتفوقني وتتم مشاركة خطط دعمهم مع العاملني وأولياء األمور. يتعمل األ
 الّطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبون واملتفوقون أيًضا من برامج الدعم الشخصية.

  ليم العايل واملشورة املهنية بشكل التع خياراتتتم متابعة تطورهم بشكل وثيق ومنتظم، كما تتم مناقشة يتم توفري اإلرشاد والدعم الفعالني جلميع الّطلبة ألنه
 مالئم مع الّطلبة األكرب سًنا.

 
 :جماالت القوة النسبية

 .إجراءات احملافظة على الصحة والرعاية ومحاية الطفل 
 .االسرتاتيجيات الفعالة جًدا لتعزيز السلوك ومعدالت احلضور 

 
  جماالت التحسني:

 لطلبة املرحلة الثانوية. نياإلرشاد األكادميي والدعم املهين املقدم 
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 : جودة قيادة املدرسة وإدارهتا6معيار األداء 

 مؤشرات األداء:

 فعالية القيادة املدرسية جيد جداً 

الذايت والتخطيط للتطوير وميالتق جيد جداً   

أولياء األمور واجملتمععالقات الشراكة مع  جيد جداً   

 احلوكمة* جيد

 إدارة املدرسة مبا يف ذلك الكادر واملرافق واملصادر جيد جداً 

  تها مع اجلميع. كإن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة جًدا بشكل عام. قام املدير امللهم وفريق القيادة املدرسية بتأسيس رؤية واضحة للغاية تتم مشار
رسات إال وتعترب املعنوايت مرتفعة. يعزز برانمج التطوير املهين املستمر، الذي يشمل التوجيه، أفضل املما ،املدرسية ابالهتمام وحترتم التنوعتتسم القيادة 

مني يف مواد املنهاج لطور ابتساق من قبل أعضاء القيادة الوسطى يف مجيع أحناء املدرسة. يعترب التخطيط التعاوين بني أعضاء القيادة الوسطى واملعي الأنه 
 العربية واملناهج اإلجنليزية أقل تطورًا يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية.

 وثيق خبطة تطوير  لإن عملية التقومي الذايت منهجية ودقيقة. يستند منوذج التقومي الذايت على حتليل البياانت وحيدد األولوايت األساسية بدقة ويرتبط بشك
يس ر شاملة واملفصلة. تتم عملية متابعة جودة التدريس بشكل فعال جًدا وتشمل مجيع مستوايت القيادة وتقوم على تقييم منهجي وعميق ألثر التداملدرسة ال

 على مستوى اإلجنازات.
 أيًضا ويقومون ،كل يوميبشيفعلونه على ما يتعلمه أبنائهم و  ، على شبكة اإلنرتنت،يشارك أولياء األمور بنشاط يف احلياة املدرسية ويستطيعون االطالع ،

خبارية إل، بدعم القراءة يف صفوف رايض األطفال. إن جودة التواصل بني املدرسة واملنزل جيدة جًدا وتشمل إرسال الرسائل اإللكرتونية والرسائل امثاًل 
. متتلك املدرسة عالقات ماملتعلقة ابملنهاج التعليمي واألنشطة اليومية. يتلقى أولياء األمور أيًضا تقارير منتظمة ودقيقة حول مستوايت تقدم الطلبة وتطوره

 قوية جًدا مع اجملتمع احمللي ومؤسساته. 
  ولوايت املدرسة ويوفرون دعًما فعااًل ألعضاء القيادة العليا ويقومون مبساءلتهم ويضمنون توفري العاملني والتمويل ألميتلك أعضاء جملس األمناء فهًما جيًدا

لبياانت، لكن ذلك ال أنظمة اتقوية املناسبني. يقوم أعضاء جملس األمناء مبتابعة التقدم األكادميي وأولوايت التحسني على حنو منهجي بشكل متزايد مع 
  ابلكامل بعد. يعد فعااًل 

  ئمة تنظيمها العام وتعد جزًءا هاًما من جنا  "جمتمع التعلم" فيها. حيظى العاملون مبؤهالت ماليف تعترب إدارة الشؤون اليومية املدرسية من السمات املتميزة
 اجات الطلبة بفعالية.ة واسعة من املصادر لتلبية احتيويتم توزيعهم بشكل مناسب، وتعترب املنشآت املدرسية واسعة وذات جودة عالية، كما تتوفر فيها جمموع

  اختبار القدرات املعرفية واإلدراكية ا أيضً ناهج اإلجنليزية، و املتطبق املدرسة التقييمات الداخلية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة لتقييم املستوايت يف مواد
(CAT4لتقييم القدرة اإلدراكية جلميع الطلبة بدًءا من ) .الصف السادس 

 تظهر تقييم الداخلي. ال إجراءاتكما أهنا أثرت على تصميم   ،يتم استخدام مبادرة "سؤال لكل يوم" التابعة لدائرة التعليم واملعرفة يف مجيع مراحل املدرسة
( أن أداء املدرسة يفوق املدارس األخرى يف إمارة أبوظيب، كما تقوم املدرسة ابستخدامها PISAنتائج االختبارات التجريبية للربانمج الدويل لتقييم الطلبة )

 يف عملّية التقومي الذايت.

 
 :جماالت القوة النسبية

  اليت تساهم يف تعزيز بيئة التعلم يف املدرسة.و اإلدارة املتميزة للشؤون اليومية 
  واجملتمع.عالقات الشراكة اجليدة جًدا مع أولياء األمور 
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  جماالت التحسني:

 ية واملتوسطة.ئاستخدام معلومات املقارنة املعيارية املرجعية على حنو أكرب لدعم متابعة أعضاء جملس األمناء ملستوايت التحصيل يف املرحلتني االبتدا 
 اج العربية واملناهج اإلجنليزية.التخطيط التعاوين والتطوير املهين املستمر بني أعضاء القيادة الوسطى واملعلمني يف مواد املنه 

 *خاص ابملدارس اخلاصة فقط

 


