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معلومات املدرسة
معلومات عامة
اسم املدرسة:

مدرسة جاردن سييت ال ربيطانية

رقم املدرسة:

2826

رقم جملس املدرسة**:
ب ريطاين

املنهاج الدراسي*:

(كامربدج)

امل راحل الدراسية:
الرسوم الدراسية*:

رايض األطفال واملرحلة االبتدائية
من  83011درهم إىل  85411درهم
(متوسط)

العنوان:

فلج ه زاع ،العني

ال ربيد االلكرتوين:

GardenCB.pvt@adec.ac.ae

رقم اهلاتف:

+971(0)37805775

املوقع االلكرتوين للمدرسة:

Gardencityschool.ae

معلومات املوظفني
عدد املعلمني:

35

نسبة تغيري املعلمني:

% 14

عدد مساعدي املعلمني:

10

نسبة املعلمني إىل الطلبة:

2: 0

معلومات الطلبة
العدد اإلمجايل للطلبة:

382

اجلنس:

خمتلط

نسبة الطلبة اإلماراتيني:

% 42

نسبة الطلبة ذوي اهلمم:

%3

اجلنسيات األعلى نسبة يف املدرسة:

جنوب إف ريقيا% 00 :

األردن% 5 :

السودان% 4 :

نسبة الطلبة يف كل مرحلة:

رايض األطفال% 02 :

االبتدائية% 20 :

معلومات التقييم
اتريخ التقييم

من:

عدد احلصص اليت متت مشاهدهتا:

0441/16/08
8102/18/01
11

إىل:
عدد احلصص املشرتكة اليت
متت مشاهدهتا

0441/16/05
8102/18/81
08

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


افتتحت املدرسة يف عام  ،8101وهذه هي زايرة التّقييم األوىل اليت جترى هلا .تول ت املديرة ومساعدة املديرة اجلديداتن منصبيهما يف أغسطس  ،8102بينما
شغل معظم أعضاء القيادة الوسطى مناصبهم منذ افتتاح املدرسة .إن نسبة تغيري املعلمني منخفضة وتبلغ  .% 01إن أعداد الطّلبة متغرية حيث غادر ما نسبته



 % 35منهم املدرسة يف هناية عامها األول وانضم  % 61منهم منذ سبتمرب .يتحدث ما نسبته  % 20من الطّلبة اإلجنلي زيّة كلغة إضافية.

إن األداء العام للمدرسة جيد .إن إجنازات الطّلبة جيدة يف مجيع املواد ال ّدراسيّة ابستثناء ال لّغة العربيّة كلغة أوىل حيث تعترب مقب ولة فيها .تضمن اس رتاتيجيات
التّدريس املث رية لالهتمام حتقيق تقدم جيد وتع زيز التّع لّم املستقل .يتم وضع وثيقة التقومي الذايت املدرسيّة بشكل تعاوين ومدروس ،كما أهنا ت رتبط خبطة تطوير
املدرسة .أحدثت التحسينات األخرية تغي ريات إجيابيّة مثل التّع لّم النشط ودعم الطّلبة أصحاب اهلمم .تسود رؤية املديرة الداعمة والشمولية مجيع أحناء املدرسة.

جودة إجنازات الطلبة

معيار األداء 0
جيد

احلكم:
املربرات:



االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق

إن مست وايت التحصيل جيدة يف ال رتبية اإلسالمية والدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية ويف العلوم واملواد
األخرى يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية .إن مست وايت التحصيل مقبولة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل واثنية
واللغة اإلجنلي زية وال رايضيات.



نظرا الستخدام أسلوب التعلم النشط ومواءمة اس رتاتيجيات التدريس لتتناسب
حيقق غالبية الطّلبة ً
تقدما جي ًد ا ً



معا يف جمموعة من مواقف التع لم.
يستمتع الطّلبة ابلتعلم ويتخذون خط وات لتحسني أعماهلم ويعملون ً

مقبوال.
مع احتياجات معظم الطّلبة ،بينما يعد ذلك أقل فاعلية يف اللغة العربية كلغة أوىل حيث يعترب التقدم ً

جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار

معيار األداء 8
جيد

احلكم:
املربرات:





االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق

يظهر الطّلبة مواقف إجيابية حنو التعلم ،ويبدون تعاط ًفا وتساحمًا وحيسنون التصرف ابلعادة.

يتجلى فهم الطّلبة وتقديرهم للقيم اإلسالمية وال رتاث والثقافة اإلماراتيني على حنو واضح ج ًد ا.
يضطلع الطّلبة أب دوار مسؤولة ويشاركون يف املشاريع إال أن مهارات االبتكار وأداء املشاريع لديهم تعترب أقل
تطورا.
ً

جودة عمليات التدريس والتقييم

معيار األداء 3
جيد

احلكم:
املربرات:



يستخدم املعلمون بفعالية االس رتاتيجيات املتمحورة حول الطّلبة يف مجيع املواد الدراسية تق ريبًا وذلك لدعم التعلم



يستخدم معظم املعلمني معلومات التقييم ملواءمة التعلم لكي يتطابق مع احتياجات الطّلبة ال سيما أصحاب اهلمم

النشط.



دوما توفري مست وايت التحدي الكافية للطل بة ذوي القدرات األعلى.
منهم ،إال أنه ال يتم ً
إن إج راءات التقييم م رتابطة بشكل رئيس لكنها ليست شاملة.

معيار األداء 4

جودة املنهاج التعليمي
جيد

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



يتم تعديل املنهاج التعليمي لتلبية احتياجات الطّلبة يف مجيع املواد الدراسية تق ر ًيبا.
فعالة بصورة خاصة يف رايض األطفال ،كما تعد الصالت جب وانب
تعترب الروابط بني املواد الدراسية واحلياة الواقعية ّ



يتم إث راء املنهاج التعليمي من خالل جمموعة واسعة من األنشط ة الالصفية ،بينما تعد الفرص اليت تتيح تنمية



ثقافة دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وت راثها قوية يف مجيع أحناء املدرسة.

مهارات االبتكار ورايدة األعمال قيد التطوير.
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جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم

معيار األداء 5
جيد جداً

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



توفر املدرسة بيئة آمنة ج ًد ا وصحية وخالية من املخاطر جلميع الطّلبة.



إن أنظمة حتديد الطّلبة أصحاب اهلمم وتقدمي الرعاية والدعم هلم شاملة ،بينما تعد عملية حتديد الطّلبة املوهوبني



حتسنت مست وايت التقدم وأصبحت جيدة ج ًد ا ،لكن يصل عدد قليل من الطّلبة بشكل متأخر.
واملتفوقني وتوفري مست وايت التحدي قيد التطوير.

جودة قيادة املدرسة وإدارهتا

معيار األداء 6
جيد

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

ال ينطبق



تعزز املديرة وف ريقها روح الرعاية والدعم اليت تسود مجيع أحناء املدرسة.



إن إدارة الشؤون اليومية املدرسية منظمة على حنو مناسب ج ًد ا ،وينعكس ذلك إبجيابية على إجنازات الطّلبة.



إن عملية متابعة جودة التدريس والتعلم وأثرها على إجنازات الطّلبة ليست منهجية بعد.

4

دعم الق راءة



يتم استخدام املكتبة على حنو مناسب وتتضمن أركان تعلم جذابة ومقاعد مرحية وجهازي حاسوب إلج راء البحث وما ي زيد عن  00311من الكتب
ضا كتب مصنفة على حنو مناسب وتالئم الفئة العم رية وتغطي جمموعة متنوعة من األدب ،كما تتضمن
الصادرة ابللغة الع ربية واإلجنلي زية والفرنسية .توجد أي ً

مجيع الغرف الصفية أركان ل لكتب.


لدى املدرسة خطة لدعم الق راءة ،ويتم ختصيص حصة ق راءة موجهة أسبوعية جلميع الصفوف يف اللغة الع ربية واللغة اإلجنلي زية لتطوير مهارات الفهم .يقوم
ضا حتليل املعلومات املتعلقة مبست وايت استعارة الطّل بة للكتب ومشاركتها مع
أمني املكتبة بتخطيط األنشطة اليت ت رتبط ابلق راءة وب رانمج "هوييت" ،ويتم أي ً
املعلمني إىل جانب متابعة التقدم يف الق راءة.



حصل معلمو رايض األطفال ومساعدو دعم التعلم على تدريب حول الصوتيات ،كما تلقى املعلمون تدريبًا حول دعم الق راءة املوجهة .يتم توزيع النش رات



معا وتقدم اق رتاحات للطلبة حول الكتب اليت ميكنهم ق راءهتا.
صورا للطلبة والعاملني وهم يق رأون ً
حتتفي معروضات املكتبة بقارئ ومؤلف الشهر ،وتتضمن ً



مؤخرا جائزة من مؤس سة اإلمارات لآلداب.
تلقى أمني املكتبة ً

على أولياء األمور ملساعدهتم يف دعم مهارات الق راءة لدى أبنائهم.

يتم دعم الق راءة طوال العام الدراسي من خالل معارض الكتب ومبادرة رفيق الق راءة واملسابقات والطوابري الصباحية.
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جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني

جوانب القوة الرئيسة



نظرا الستخدام اس رتاتيجيات التدريس اإلجيابية.
إجنازات الطّلبة العامة ً

معرفة الطّلبة واح رتامهم ل رتاث دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وثقافتها وتقديرهم القوي لكيفية أتثري القيم اإلسالمية على اجملتمع.



إث راء املنهاج التعليمي من خالل جمموعة واسعة من الرحالت املدرسية واألنشطة الالصفية ،والدعم املقدم للطلبة أصحاب اهلمم.



إج راءات محاية الطّلبة واحملافظة على صحتهم وسالمتهم ورفاهيتهم.



رؤية وتوجه أعضاء القيادة فيما يتعلق بتأسيس جمتمع التعلم القائم على الرعا ية والدمج يف التعليم ،وجودة إدارة الشؤون اليومية املدرسية.

جماالت التحسني الرئيسة


حتسني مست وايت حتصيل الطّلبة يف مجيع املواد األساسية من خالل ما يلي:
-

التأكد من أن األنشطة تناسب احتياجات الطّلبة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل.

-

تطوير مهارات التحدث لدى الطّلبة بشكل أكرب من خالل التحدث مع زمالئهم ومناقشة جمموعة من النصوص من أجل حتسني الفهم واملفردات يف اللغة
اإلجنلي زية.





-

خصوصا ابلنسبة للطلبة الذي ن يدرسون اإلجنلي زية كلغة إضافية.
حتسني مهارات الصوتيات والق راءة يف مجيع املواد وامل راحل،
ً

تطوير إجادة الطّلبة ملهارات احلساب الذهين وحل املشكالت بشكل أكرب.

-

زايدة الفرص اليت تتيح التقدير والتوقع ووضع الفرضيات واالستقصاء واستخدام التقنية بشكل مستقل.

حتسني جودة عمليات التدريس والتقييم بشكل أكرب من خالل ما يلي:
-

االستم رار يف مواءمة املنهاج التعليمي وتعديله ال سيما يف اللغة الع ربية كلغة أوىل.

-

خصوصا بني قسمي اللغة الع ربية واللغة اإلجنلي زية.
زايدة التدريس التعاوين
ً

تطوير االس رتاتيجيات الفعالة ،مبا يف ذلك أسلوب طرح األسئلة ،لتعميق تعلم الطّلبة وتوفري مست وايت التحدي الفعالة.

-

التأكد من تضمني فرص تطوير مهارات االبتكار ورايدة األعمال يف احلصص الدراسية.

-

تطوير عملية حتليل واستخدام البياانت لتوجيه اخلطط بشكل أكرب.

االستم رار يف تطوير جوانب القيادة املدرسية من خالل ما يلي:
-

املتابعة املنهجية جلودة التدريس والتعلم وتقييم أثرها على مستوى إجنازات الطّلبة.

-

التأكد من امتالك العاملني توقعات عالية حول السلوك وأهنم يشركون الطّلبة يف مجيع احلصص الدراسية.

-

املثابرة يف اجلهود ال رامية إىل حتسني مست وايت االلت زام ابلوقت.

-

تطوير أدوات حتديد الطّلبة املوهوبني واملتفوقني بشكل أكرب وتوفري مست وايت التحدي املالئمة هلم يف احلص ص الدراسية.

-

االستم رار يف التأكد من أن أنظمة التقييم دقيقة يف مجيع املواد الدراسية وشاملة وختضع ملقارنة معيارية مرجعية.
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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 زية

التحصيل
التقدم

ال رايضيات

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

التحصيل

االبتدائية

ال ينطبق

جيد

ال ينطبق

جيد

ال ينطبق

مقبول

ال ينطبق

مقبول

ال ينطبق

مقبول

ال ينطبق

جيد

ال ينطبق

جيد

ال ينطبق

جيد

مقبول

مقبول

جيد

جيد

مقبول

مقبول

التقدم

جيد

جيد

التحصيل

جيد

جيد

التقدم

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

التحصيل
التقدم

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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الرتبية اإلسالمية



إن إجنازات الطّلبة يف ال رتبية اإلسالمية جيدة.



تشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا بشكل عام.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ألن غالبيتهم حيققون مست وايت تفوق معايري املنهاج التعليمي.
يستطيع الطّلبة تالوة قصار السور يف ا لقرآن الكرمي واستخ راج معاين الكلمات الصعبة من السياق ،كما أهنم يعرفون أن واع الصلوات
حبسب عدد ركعاهتا ويستطيعون التمييز بني صالة الركعتني واألربع ركعات ،لكنهم ال يطبقون أحكام التجويد بشكل متسق عند
التالوة.



تقدما جي ًد ا.
حتقق مجيع جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة مقبولة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل وجيدة يف اللغة الع ربية كلغة اثنية.



تشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا يف اللغة العربية كلغة أوىل ومتميزة يف اللغة الع ربية كلغة اثنية.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل واثنية ألن معظمهم حيققون

اللغة العربية

مست وايت تتماشى مع معايري املنهاج التعليمي .يستطيع الطّلبة ،يف اللغة الع ربية كلغة أوىل واثنية ،ق راءة اجلمل البسيطة وكتابتها ،إال
أهنم ي رتكبون أخطاء حنوية .يستطيع الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة أوىل استخ راج األفكار ال رئيسة من النص وص ،لكنهم ال
دوما بطالقة ،بينما يتمكن الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة اثنية من ق راءة اجلمل البسيطة بدقة لكن ليس ابستخدام
يق رأون ً
دائما.
النطق الصحيح ً



تقدما جي ًد ا ال سيما يف
تقدما ً
مقبوال ،بينما حيرز هؤالء الذين يدرسوهنا كلغة اثنية ً
حيقق الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة أوىل ً



إن إجنازات الطّلبة يف الدراسات االجتماعية جيدة.



تشري التقييمات الداخلية املدرسية إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق غالبيتهم مست وايت حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي .يتمكن الطّلبة من التمييز بني

مهارات التحدث.

الدراسات االجتماعية

ضا دور الشيخ زايد (طيب هللا ث راه) يف
احلقوق والواجبات واملسؤوليات وي ربطوهنا ابح رتام الوالدين والكبار يف السن .يدرك الطّلبة أي ً
ضا ابلعا م من حوهلم .يوس ع الطّلبة
أتسيس دولة اإلمارات الع ربية املتحدة ،وي ربطون اهتماماهتمً ،
مثال ابلعا م الطبيعي ،مبحيطهم وأي ً
نطاق معرفتهم بدولة اإلمارات من خالل استخدام مهاراهتم التقنية يف البحث عن معلومات إضافية ،إال أن مهاراهتم يف استخد ام


تطورا.
اخل رائط تعترب أقل ً
ائما توفري مست وايت التحدي الكافية للطلبة ذوي القدرات األعلى.
حيقق الطّلبة ً
تقدما جي ًد ا بشكل عام ،إال أنه ال يتم د ً

8



إن إجنازات الطّلبة يف اللغة اإلجنلي زية جيدة.



تشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة يف رايض األطفال وضعيفة يف املرحلة االبتدائية.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة ألن معظمهم حيققون مست وايت تتماشى مع معايري املنهاج
التعليمي .يستمع طلبة رايض األطفال إىل القصص ويطرحون األسئلة ويقدمون آراءهم ،أما يف املرحلة االبتدائية ،يشارك الطّلبة يف

اللغة االجنليزية

احلوارات ،إال أهنم ويف كلتا املرحلتني ال يقومون بش كل متواتر ابلتحدث مع زمالئهم وإج راء النقاشات .إن مهارات طلبة رايض
األطفال والسنة األوىل يف الصوتيات ُمت كنهم من مزج األصوات وق راءة الكلمات ،أما يف املرحلة االبتدائية ،يقوم الطّلبة ابلق راءة
تطورا نسبيًا .يقوم الطّلبة غالبًا ابلكتابة ويتم دعمهم ابملفردات األساسية وأطر الكتابة
املوجهة ابنتظام إال أن مهارات الق راءة تعد أقل ً

دوما قواعد اللغة بدقة .يتجاوب الطّلبة مع
عند احلاجة .تكون حصيلة املفردات لدى الطّلبة حمدودة ً
أحياان ،كما أهنم ال يستخدمون ً
التغذية ال راجعة ويعملون على حتسني كتاابهتم.



تقدما جي ًد ا بشكل عام .حيرز الطّلبة الذين يدرسون اإلجنلي زية كلغة اثنية ومتواجدون يف املدرسة منذ
حتقق معظم جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف ال رايضيات جيدة.



تشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق مست وايت حتصيل ضعيفة يف املرحلة االبتدائية ومقبولة يف رايض األطفال.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة ألن معظمهم حيققون مست وايت تتماشى مع توقعات املنهاج

تقدما أفضل نسبيًا.
افتتاحهاً ،

ال رايضيات

التعليمي .يطور طلبة رايض األطفال فهمهم لألعداد من خالل التعلم التفاعلي ،حيث أهنم يستخدمون النقود لش راء األشياء
ويرجعون الباقي ،أما يف املرحلة االبتدائية ،يستخدم الطّلبة وسائل دعم التعلم ويرمسون املصفوفات لتحسني فهمهم ،ويستطيعون
دائما .يطبق الطّلبة ذوو القدرات األعلى ،يف
املقارنة بني األشكال وتصنيفها ،إال أن مهارات احلساب الذهين لديهم ليست راسخة ً
السنة السادسة ،مهارات االستدالل ملقارنة الكسور املتكافئةّ ،إال أ ّن معظم الطّلبة جيدون صعوبة يف التفسري والتقدير وحل

املشكالت بشكل مستقل.


تقدما أفضل نسبيًا.
تقدما جي ًد ا ،بينما حيرز الطّلبة الذين التحقوا ابملدرسة منذ افتتاحها ً
حتقق معظم جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف العلوم جيدة.



تشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل جيدة .يتمكن طلبة رايض األطفال من حتديد األطعمة الصحية وغري

العلوم

الصحية ويدركون أمهية أداء التمارين البدنية ،أما يف املرحلة االبتدائية ،يطور الطّلبة معرفتهم ابألحياء والفي زايء والكيمياء ،على سبيل
املثال ،يفهمون كيفية عمل العضالت يف الذراع ويستطيعون البحث يف كيفية توليد الكه رابء بطرق خمتلفة ويسجلون نتائجهم


طورة.
وحيد د ون املواد ويصنفوها ويبحثون يف كيفية تشكل الغازات ،إال أنه تعد مهارات التوقع ووضع الفرضيات لديهم غري ُمت ّ

تقدما جي ًد اّ ،إال أنّه ال يتم توفري مست وايت حتدي كافية للطلبة ذوي القدرات األعلى.
ُحت ّقق معظم جمموعات الطّلبة ً
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إن إجنازات الطّلبة يف املواد األخرى جيدة بشكل عام.



عموما ،وجيدة ج ًد ا يف ال رتبية املوسيقية ومقبولة يف اللغة الفرنسية.
إن مست وايت التحصيل يف معظم املواد األخرى جيدة ً



أحلاان خمتلفة ويتعلمون تقدير العازفني
يقوم الطّلبة ،يف الرتبية املوسيقية ،ابإلنشاد ويستخدمون جمموعة من اآلالت املوسيقية ويعزفون ً
املشهورين ،أما يف ال رتبية الفنية ،يستخدم الطّلبة املواد وتقنيات الطبقات إببداع لتصميم الصور ،ويف ال رتبية ال رايضية ،يتمرن الطّلبة

املواد األخرى

على مهارات السرعة واملرونة يف جمموعة من األلعاب ال رايضية اليت تشمل السباحة .يتمكن الطّلبة ،يف علوم الكمبيوتر ،من تصميم
دائما من خالل
ب رانمج للتحكم يف اجتاه أخطبوط يف قاع احمليط .ال يتم تع زيز مهارات اللغة اإلجنلي زية لدى الطّلبة ابلقدر الكايف ً
استخدام املفردات يف املواد األخرى .تعترب مهارات التحدث واالستماع لدى الطّلبة يف اللغة الف رنسية مقبولة فقط ،حيث أهنم

يستطيعون إ لقاء التحيات البسيطة وذكر أايم األسبوع .يطور طلبة رايض األطفال مهاراهتم من خالل األنشطة املتكاملة مثل إلقاء
أنشودة تتعلق "ابألشياء األكثر واألقل" أثناء تطويرهم املهارات اإليقاعية وتعلمهم عن أنواع وسائل املواصالت اجلوية والبح رية.


تقدما أقل يف اللغة الف رنسية ألن األنشطة ال جتذب اهتمامهم ابلكامل .حيقق
تقدما جي ًد ا بشكل عام ،إال أهنم حيرزون ً
حيقق الطّلبة ً



يطور الطّلبة مهارات االستقاللية ويتولون مسؤولية تعلمهم بشكل مت زايد يف معظم املواد الدراسية ،كما أهنم يستطيعون التفكر

نظرا لقيامهم مبمارسة التعلم.
غالبية كبرية من الطّلبة ،يف ال رتبية املوسيقيةً ،
تقدما جي ًد ا ج ًد ا ً

أبعماهلم وحتسينها ،لكن قلة منهم يفقدون االهتمام يف عدد قليل من احلصص الدراسية اليت تتضمن أنشطة غري خمطط هلا ب شكل

مهارات التعلم

مناسب.


يتفاعل الطّلبة على حنو مناسب ضمن اجملموعات يف الصفوف وخالل تقدمي عروض الطابور الصباحي وأثناء التعلم خارج الصف.
ضا ابل ربط بني جوانب التعلم املختلفة ،ال سيما يف رايض األطفال ،ويطبقوهنا على فهمهم للعا م واحلياة يف دولة
يقوم الطّلبة أي ً
اإلمارات العربية املتحدة.



خصوصا يف الع لوم ورايض األطفال .يستخدم الطّلبة الكتب والتقنية لتوسيع نطاق
إن مهارات االستقصاء لدى الطّلبة قيد التطوير
ً
تطورا.
تعلمهم يف بعض احلصص الدراسية ،بينما تعترب مهارات االبتكار وأداء املشاريع لديهم أقل ً

املواد
ال رتبية اإلسالمية

جماالت القوة النسبية


تالوة قصار السور يف القرآن الكرمي.



القدرة على حتديد أنواع الصلوات املختلفة.



استخ راج املعلومات من النصوص يف اللغة الع ربية





تطبيق أحكام التجويد عن د الق راءة.

استخدام قواعد النحو الدقيقة عند الكتابة يف اللغة الع ربية ك لغة
أوىل واثنية.

اثنية.



النطق بشكل دقيق عند الق راءة يف اللغة الع ربية كلغة اثنية.

تقدير جهود الشيخ زايد (طيب هللا ث راه) يف أتسيس



مهارات استخدام اخل رائط.

دولة اإلمارات الع ربية املتحدة.

االجتماعية
اللغة االجنلي زية



كلغة أوىل وق راءة اجلمل البسيطة يف اللغة العربية كلغة

اللغة الع ربية
الدراسات

جماالت التحسني



مهارات الصوتيات يف رايض األطفال والسنة األوىل.



مهارات االستماع لدى الطّلبة وقدرهتم على حت سني
كتاابهتم.



مهارات التحدث بطالقة خالل النقاشات مع الزمالء لتطوير
مهارات الفهم واملفردات عند الكتابة.



مهارات الصوتيات يف مجيع الصفوف لدى الطّلبة الذين يدرسون
اإلجنلي زية كلغة إضافية.
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ال رايضيات

العلوم

املواد األخرى



فهم العمليات املتعلقة ابألعداد.



مهارات التفسري والتقدير وحل املشكالت.



استخدام طلبة رايض األطفال النقود لتطوير فهمهم



مهارات احلساب الذهين السريع.

لألعداد ضمن سياقات واقعية.


املهارات العملية ومهارات االستقصاء.



استخدام االستقصاءات العملية والتجريبية بشكل أكرب.



مهارات التوصل لالستنتاجات ومشاركة األفكار.



مهارات التوقع ووضع الفرضيات.



حس اإليقاع يف ال رتبية املوسيقية والتصميم واإلبداع



املفردات اإلجنلي زية اخلاصة ابملواد الدراسية األخرى.

يف الرتبية الفنية.



حتسني مهارات احملادثة واالستماع يف اللغة الفرنسية.



التحسن يف سرعة الطّلبة ومرونتهم وأسلوهبم يف الرتبية
ال رايضية.

مهارات التعلم




مهارات االستقاللية والتفاعل يف معظم املواد



استخدام التقنية ومهارات التفكري العليا واالستقصاء بشكل أكرب.

الدراسية.



مهارات االبتكار وأداء املشاريع.

إنشاء الصالت جبوانب ختص دولة اإلمارات الع ربية
املتحدة وابحلياة الواقعية.
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معيار األداء  :8جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار
مؤش رات األداء:
التطور الشخصي
فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمارا ت الع ربية املتحدة وثقافات

رايض األطفال

االبتدائية

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

العا م
ا ملسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكار

جيد

جيد



حسا جي ًد ا ابملسؤولية االجتماعية ،إال أن مهارات االبتكار لديهم تعد
إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة جيدة ً
عموما .يُظهر الطلبة ً
مقبولة.



تتسم عالقات الطلبة مع اآلخرين ابإلجيابية والتعاطف والشمولية ،وغالبًا ما يعتمدون على ذاهتم ويتجاوبون إبجيابية مع التغذية ال راجعة الناقدة.



عموما ،لكن يفقد عدد قليل منهم االهتمام يف بعض احلصص الدراسية .يتخذ الطلبة خيارات غذائية صحية يف املدرسة وينقلون
يتحلى الطلبة بسلوك جيد ً



إن نسبة احلضور جيدة ج ًد ا حيث تبلغ  ،% 21بينما يصل عدد قليل من الطلبة بشكل متأخر إىل املدرسة.



فهما عمي ًقا لل رتاث والثقافة اإلماراتيني ويناقشون أثرمها
فهما
وتقديرا واضحني للقيم اإلسالمية وكيفية أتثريها على احلياة اليومية ،ويبدون أي ً
ضا ً
يُظهر الطلبة ً
ً
على احلياة املعاصرة ويف املستقبل.



تطورا.
فهما لثقافتهم ويستطيعون مقارنتها مبجموعة من الثقافات األخرى ،كما حيتفون ابليوم الوطين ،إال أن معرفتهم ابلعا م األوسع تعد أقل ً
ميتلك الطلبة ً

الرسائل املعنية هبذا اجلانب إىل املنزل.



متثل الق رارات املتخذة من قبل جملس الطلبة آراء أق راهنم اآلخ رين .يقوم الطلبة جبمع التربعات اخل ريية ابلتعاون مع هيئة اهلالل األمح ر ،ويتولون قيادة طابور

الصباح ويتطوعون يف املكتبة.


يُظهر الطلبة أخالقيات عمل إجيابية وحرص على التعلم ،بينما تعد مهارات االبتكار ورايدة األعمال قيد التطوير .قام الطلبة خالل معرض لبيع القرطاسية

بدور التاجر وتولوا مسؤولية مجع النقود  ،كما صمم الطلبة مناذج للنظام الشمسي ومتنزهات ل لديناصورات وكذلك السيارات من خالل استخدام القارورات
املعاد تدويرها واليت تعمل عن ط ريق الدفع ابلبالون .يظهر الطلبة قدرة على اإلبداع ويشاركون يف املشاريع ،إال أهنم يعتمدون على اآلخ رين يف اختاذ الق رارات


اندرا ما يُظهرون روح املبادرة.
و ً

يستمتع الطلبة ابلقيام بدور "قادة األنشطة البيئية" ولديهم فهما جيد ا لقضااي االستدامة ويتشاركون معلومات حوهلا ،كما أهنم يشاركون يف املشاريع اليت
هتدف إىل جعل املدرسة صديقة للبيئة.

جماالت القوة النسبية:


تعاطف الطلبة مع أق راهنم والعالقات فيما بينهم.



معرفة الطلبة واح رتامهم ل رتاث دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وثقافتها وتقديرهم املناسب للكيفية اليت تؤثر هبا القيم اإلسالمية على اجملتمع.

جماالت التحسني:



السلوك الذي يُظهره عدد قليل من الطلبة يف احلصص الدراسية عندما ال يكونون منخرطني يف التعلم.
الت زام عدد قليل من الطلبة ابلوقت.



فهم الطلبة ملفهوم أداء املشاريع واملبادرة أبعما ل املشاريع.
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معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم
رايض األطفال

االبتدائية

التدريس ألجل تعلم فعال

جيد

جيد

التقييم

جيد

جيد

مؤش رات األداء:



إمجاال.
إن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة ً



يطبق معظم املعلمني معرفتهم ابملادة الدراسية وفهمهم للكيفية اليت يتعلم من خالهلا الطلبة األصغر واألكرب سنًا من خالل مقارابت التعلم النشط واملتمحور
حول الطالب.



خيطط املعلمون حصص دراسية تدعم االخن راط يف التعلم ويوفرون بيئة تعلم جذابة ،ويتم االحتفاء أبعمال الطلبة واملعلومات األساسية من خالل عرضها
على اجلدران .يتم االستفادة بفاعلية من الوقت واملصادر العملية يف معظم احلصص الدراسية  ،ابستثناء مادة اللغة الع ربية كلغة أوىل حيث أن وترية احلصص
دائما املشاركة يف أنشطة تنطوي على قدر أكرب من التحدايت .تليب اخلطط املوضوعة احتياجات معظم الطلبة ،ويشمل ذلك أصحاب
فيها ال تتيح للطلبة ً



اهلمم ،بينما ال حيصل الطلبة ذوو القدرات األعلى على مست وايت حتدي كافية دوًما.

تضمن تفاعالت املعلمني مع الطلبة إش راكهم يف التعلم يف معظم احلصص الدراسية ،ويعد أسلوب طرح األسئلة وإج راء احلوارات من عناص ر الدرس املنتظمة،
إال أنه ال يتم تطوير مهارات التفكري الناقد ابلقدر الكايف.



يوظف املعلمون اس رتاتيجيات ،مثل التعلم البصري والعملي والتعلم يف الساحات اخلارجية ،على حن ٍو فعال .إن تطوير ب رامج الصوتيات يف رايض األطفال
و"حصرية الكلمات" والدعائم وحمف زات التعلمُ ،متكن غالبية كبرية من الطلبة من حتقيق التقدم ،مبا يف ذلك أولئك الذين يتعلمون اإلجنلي زية ك لغة اثنية .متثل
أنشطة العمل ضمن جمموعات من السمات امل نتظمة يف احلصص الدراسية وتعزز استقاللية الطلبة ،كما تتوافر األلواح الذكية واألجهزة اللوحية ( اآليباد) يف



تطورا
مجيع احلصص ويتم استخدامها يف بعض األحيان ،إال أن اجلانب املتعلق ابستخدام مصادر التقنية ومهارات االستقصاء بشكل مستقل يبدو أقل ً
عموما.
ً

تطور املدرسة أنظمة التقييم اخلاصة هبا وتقوم مب تابعة اإلجنازات يف الوقت ال راهن من خال ل االمتحاانت الداخلية ابالعتماد على معايري املنهاج التعليمي،
ّ
وقد أصب حت هذه املمارسات أكثر دقة يف م واد املناهج اإلجنلي زية .تشارك املدرسة يف ب رانمج دويل لتحليل نتائج التعلم من أجل إج راء مقارنة معيارية مرجعية
قياسا إىل أهداف التعلم املبكر ،كما يتم من حني آلخر التحقق من صحة
لإلجنازات احملرزة يف مادة ال رايضيات ،ويتم تقييم أد اء طلبة رايض األطفال بفاعلية ً
التقييمات يف ب رانمج الصوتيات من خالل ا لتعاون مع مدرسة ش ريكة.



يستفيد املعلمون من املعلومات الناجتة عن التقييم لضمان توفري األنشطة اليت ت راعي الفروق الفردية ،بينما ال تتطابق األنشطة يف بعض األحيان بشكل فعال
دائما مست وايت
مع احتياجات الطلبة .يعمل املعلمون بفاعلية على توفري الدعم للطلبة أصحاب اهلمم مع تقدمي املصادر املطابقة الحتياجاهتم ،لكن ال تتوافر ً

التحدي املناسبة للطلبة ذوي القدرات األعلى.


نظاما لتصحيح األعمال وقد لوحظ
إن التغذية ال راجعة املقدمة يف احلصص الدراسية تساعد معظم الطلبة على حتقيق تقدم جيد ،وقد استحدثت املدرسة ً
تطبيق أفضل املمارسات يف بعض كتب التمارين واحلصص الدراسية ،حيث حصل الطلبة على وقت للتجاوب مع التغذية ال راجعة البنائية واختاذ خط وات
لتحسني أعماهلم.

جماالت القوة النسبية:


سنا يف التعلم يف معظم املواد الدراسية.
تطبيق ممارسات التعلم الفعالة املتمحورة حول الطالب من أجل حتفيز وإش راك الطّلبة األصغر واألكرب ً



االس رتاتيجيات املعنية بتلبية احتياجات الطلبة أصحاب اهلمم.
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جماالت التحسني:


وضع خطط تتطابق مع احتياجات الطلبة الذين يتعلمون اللغة الع ربية كلغة أوىل وذوي القدرات األعلى.



إتباع إج راءات تقييم شاملة ودقيقة واليت تقدم نتائج ميكن االعتماد عليها يف مجيع املواد الدراسية.
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معيار األداء  :4جودة املنهاج التعليمي
رايض األطفال

االبتدائية

تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه

جيد

جيد

مواءمة املنهاج التعليمي

جيد

جيد

مؤش رات األداء:



إمجاال.
إن جودة املنهاج التعليمي جيدة ً



يتسم املنهاج التعليمي ابلشمولية وال توازن ويعزز االهتمام ابلتعلم واملشاركة فيه لدى معظم الطلبة األصغر سنًا يف رايض األطفال وطلبة املدرسة .إن املدرسة
مرخصة لتدريس منهاج كامربدج الدويل يف املرحلة االبتدائية ،كما أهنا تقدم منهاج املرحلة التأسيسية للسنوات املبكرة يف رايض األطفال.



إن استم رارية وتقدم التعلم فعالني يف املنهاج التعليمي ،حيث جيري إعداد طلبة رايض األطفال على حن ٍو مناسب للمرحلة االبتدائية وحي صل الطلبة على نطاق
من خيارات املنهاج اليت تتيح هلم تطوير مهاراهتم الفنية واملوسيقية وال رايضية.



توجد روابط جيدة بني معظم مواد املنهاج التعليمي وتوجد صالت فعالة لدعم فهم الطلبة ملوضوعات الثقافة وال رتاث يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة.



تظهر إج راءات م راجعة املنهاج التعليمي وتطويره حتسنا  ،ويناقش أعضاء القيادة حمتوى املنهاج ابنتظام وقد بدأوا بتحليل البياانت م ن أجل حتديد أي فجوات
يف ال ربامج التعليمية املقدمة.



اندرا ما ي تم فيها م راعاة الفروق
يتم تعديل املنهاج التعليمي من أجل تلبية احتياجات الطلبة يف معظم ا ملواد الدراسية ،ابستثناء اللغة الع ربية كلغة أوىل اليت ً

الفردية وتقدمي أنشطة العمل التعاوين ،أما يف املواد األساسية األخرى فغالبًا ما يتسم التمايز ابلفعالية ويتم إدخال تعديالت خمطط هلا على حن ٍو مناسب

بصورة خاصة لدعم الطلبة ذوي القدرات األقل وأصحاب اهلمم.


يتم تعزيز املنهاج التعليمي وإث رائه من خالل توفري نطاق واسع من األنشطة الالصفية اليت تشمل التصوير الفوتوغ رايف والشط رنج والسباح ة وأعمال احلدائق
وكرة السلة ،بينما ال يتم تطوير مهارات أداء املشاريع واالبتكار بنفس هذا املستوى يف احلصص الدراسية.



يُطبق ب رانمج ال رتبية األخالقية يف مجيع املواد الدراسية ويتم تدريسه يف حصص منفصلة  ،وحتظى القيم واألخالق ابالح رتام وجتري مشاركتها ابستخدام ب رانمج

" " Qridiاإللكرتوين الذي يدعم رؤية الشيخ زايد (طيب هللا ث راه) ال رامية إىل أتسيس جيل قادر على التفكر حبكمة وتسامح.

جماالت القوة النسبية:


الصالت بني موضوعات اجملتمع اإلمارايت ومجيع جماالت املنهاج التعليمي.



عملية إث راء املنهاج التعليمي وتوافر نطاق واسع من األنشطة الالصفية.

جماالت التحسني:


تعديل املنهاج التعليمي من أجل تلبية احتياجات الطلبة املختلفة يف حصص اللغة الع ربية كلغة أوىل.



االستم رار يف تطوير مهارات التفكري االبتكاري ورايدة األعمال.
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معيار األداء  :5جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم
مؤش رات األداء:

رايض األطفال

االبتدائية

جيد جداً

جيد جداً

احملافظة على صحة الطلبة وسالمتهم ،مبا يف ذلك إج راءات وت رتيبات احلماية"/محاية
الطفل"
رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم

جيد

جيد



عموما .تتم مشاركة إج راءات احلماية ،مبا يف ذلك سياسة محاية الطفل ،م ع مجيع
إن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم جيدة ج ًد ا ً



توفر املدرسة بيئة آمنة ج ًد ا وصحية وخالية من املخاطر للعاملني والطلبة ،وجتري تفقدات السالمة ابستم رار وتوفر إش را فًا عايل ا لفاعلية على الطلبة عند

أعضاء اجملتمع املدرسي ابلكامل ويعرفون من ميكنهم التواصل معه يف حال راودهتم تساؤالت.

صعودهم إىل احلافالت املدرسية ونزوهلم منها وعلى بوابة املدرسة وحول املنشآت املدرسية ويشمل ذلك حوض السباحة.


حيظى املبىن املدرسي بصيانة مناسبة وتوجد سجالت شاملة ،وتوفر املنشآت وامل رافق املدرسية بيئة مادية آمنة وتدعم الدمج يف التعليم وتليب احتياجات
التعلم لدى الطّلبة مبن فيهم أصحاب اهلمم.



يتم تع زيز أمهية إتباع أساليب احلياة الصحية بفاعلية يف احلصص الدراسية وطابور الصباح.



أثرا ميكن قياسه منذ
تقوم التفاعالت بني الطلبة والعاملني يف املدرسة على االح رتام املتبادل ،وقد أحدثت األنظمة واإلج راءات املعنية إبدارة سلوك الطلبة ً
بداية العام ،ابستثناء عدد قليل من احلصص اليت يظهر فيها قلة من الطلبة عدم اهتمام .تتسم إج راءات تعزيز احلضور ابلفاعلية ،بينما ال ت زال املدرسة تعمل
مع أولياء األمور على تشجيع الطلبة على االلت زام ابلوقت.



لدى املدرسة أنظمة دقيقة لتحديد الطلبة أصحاب اهلمم ،كما بدأت ب وضع أنظمة لتحديد الطلبة املوهوبني واملتفوقني .يتم دمج الطلبة أصحاب اهلمم
بشكل مناسب يف احلصص الدراسية من خالل األنشطة الفردية وبدعم من املصادر املختارة بعناية لكي تتناسب مع أهداف الدرس ،كما يتم تنظيم احلصص
جتهيزا مناسبًا .جيري تنظيم األندية اإلث رائية من أجل تطوير
درس يف غرفة ال رتبية اخلاصة اجملهزة ً
املقدمة على املستوى الفردي ،وف ًقا جلدول دراسي ،واليت تُ ّ



دائما توفري مست وايت حتدي كافية يف احلصص الدراسية جلميع الطلبة املوهوبني واملتفوقني الذين مت حتديدهم.
املواهب وجماالت التفوق ،إال أنه ال يتم ً

حيظى الطلبة على اختالف قدراهتم برعاية مناسبة ،ويبدأ طلبة رايض األطفال يومهم بتناول وجبة اإلفطار يف املدرسة عقب رحلتهم الطويلة على منت
احلافالت املدرسية .جيري توفري إرشاد شخصي وأكادميي فعالني للطلبة وأولياء األمور ،ال سيما أل صحاب اهلمم.

جماالت القوة النسبية:


اإلج راءات املعنية حبماية الطلبة وتقدمي الرعاية واإلرشاد هلم وحتقيق رفاهيتهم.



دمج الطلبة أصحاب اهلمم ودعمهم يف احلصص الدراسية وخارجها.

جماالت التحسني:


الت زام الطلبة ابلوقت وإدارة سلوك عدد قليل منهم يف احلصص الدراسية.



حتديد الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف مجيع اجملاالت وتوفري مست وايت التحدي املناسبة يف احلصص الدراسية.
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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

جيد

احلوكمة*

جيد

إدارة املدرسة مبا يف ذلك الكادر وامل رافق واملصادر

جيد جداً



إمجاال.
إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة ً



توفر املديرة وف ريقها أجواء تتسم ابلرعاية والشمولية واليت تتخلل مجيع جماالت املدرسة .يُظهر أعضاء القيادة حكمة وحس ابملسؤولية ا ملشرتكة حنو ضمان



يقوم أعضاء القيادة بدور فعال يف معاجلة العوائق اليت تقف أمام عملية التعلم ،مثل ،النسبة العالية للطلبة اجلدد الذين يتعلمون اإلجنليزية كلغة إضافية

حتقيق نتائج ذات جودة جيدة ،ويتمتع العاملون ب روح معنوية إجيابية للغاية.

وسلوك الطلبة ،كما عملوا بشكل مبتكر على تطوير التطبيق اإللكرتوين " "Qridiلدعم ب رانمج ال رتبية األخالقية .تُظهر املدرسة قدرة جيدة على التحسني،
حيث جنحت يف تنفيذ معظم التوصيات اليت قدمتها أول زايرة رقابية أج ريت هلا.


يتم حتديد معظم األول وايت ال رئيسة وحتليلها يف وثيقة التقومي الذايت وخطة تطوير املدرسة من قبل فرق من املعلمني حتت توجيهات أعضاء القيادة الوسطى
والذين يطورون فهمهم لكيفية ارتباط بياانت التقييم مع أحكام وثيقة التقومي الذايت املدرسية .كان جلوالت التعلم واملشاهدات الصفية وممارسات التدريس
التعاوين أثر على حتسني جودة التدريس ونواتج تعلم الطلبة ،إال أنه ال يتم حىت اآلن ترسيخ هذه اجلوانب من أجل رفع مستوايت التحصيل الدراسي يف
مجيع املواد الدراسية ومستوى اإلجنازات يف مادة اللغة العربية كلغة أوىل.



إن أولياء األمور شركاء فعالون يف عملية تعلم أبنائهم ،خاصةً أولئك الذين لديهم أبناء من أصحاب اهلمم ،وهناك تواصل فعال ومنتظم معهم كما تركز
التقارير اليت يتلقوهنا على مست وايت التقدم األكادميي والتطور الشخصي واالجتماعي لدى الطالب ،وجيري حتديد األهداف يف االجتماعات اليت تُعقد مع
املعلمني وأولياء األمور والطلبة .أسست املدرسة عالقة ش راكة مع مدرسة شقيقة ومدارس حملية أخرى ،وتتضمن عالقات الش راكة على املستوى الدويل
املشاركة يف دراسة حتليلية حول التعلم جترى يف فنلندا.



يضم جملس األمناء ممثلني عن معظم األط راف املعنية ،وجيتمع أعضاءه ابنتظام ويطلعون على آخر املستجدات وحيرصون على حصول املدرسة على دعم
طالعا على النتائج اليت حيققوهنا.
عموما ،إال أهنم أقل ا ً
مناسب .إن أعضاء جملس األمناء على دراية إبجنازات الطلبة وتطورهم الشخصي ً



تُدار تقريبًا مجيع جوانب احلياة اليومية املدرسية على حن ٍو منظم للغاية؛ مما يؤثر بشكل إجيايب على إجنازات الطلبة ،وتستفيد املدرسة من ب رامج التطوير املهين



تدعم امل رافق املدرسية ذات اجلودة العالية سهولة الوصول إليها من قبل اجلميع ،وتتوافر هبا مساحات مناسبة للتعلم واليت تدعم أنشطة االستكشاف يف

اليت تنظم ابلش راكة مع املدرسة الشقيقة إىل جانب ال ربامج اخلاصة هبا.

رايض األطفال إىل جانب املكتبة املدرسية احلائزة على جوائز تقد ي رية ،كما تتوافر يف املدرسة جمموعة من املصادر اليت تعزز جودة ا لتدريس والتعلم الفعالة
وتشمل الغرف املتخص صة.


يتم دعم مشاركة الطلبة يف ب رانمج "سؤال لكل يوم" ومتابعة النتائج اليت حيققوهنا .بدأت املدرسة يف استخدام اختبار كامربدج ل ربانمج املرحلة األساسية يف
امل واد األساسية اإلجنلي زية لقياس التقدم وإج راء مقارنة معيارية مرجعية ملادة اللغة اإلجنلي زية وال رايضيات والعلوم.
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جماالت القوة النسبية:


رؤية وتوجه أعضاء القيادة فيما يتعلق بتأسيس جمتمع التعلم القائم على الرعاية والدمج يف التعليم.



جودة إدارة ال شؤون اليومية املدرسية.

جماالت التحسني:


املتابعة املنهجية من أجل تقييم جودة التدريس والتعلم وأثرها على إجنازات الطلبة.



االستم رار يف تطوير أنظمة دقيقة للتقييم واملقارنة املعيارية املرجعية يف مجيع املواد الدراسية.

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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