تق رير تقييم

الفعالية العامة

العام األكادميي 2019- 2018

قائمة احملتوايت
معلومات املدرسة 22 ............................................................................................................................................................
أداء املدرسة 33 .................................................................................................................................................................
التقدم احمل رز منذ التقييم السابق ،والقدرة على التحسن 55 .....................................................................................................................
دعم الق راءة 66 ..................................................................................................................................................................
جوانب القوة ال رئيسة وجماالت التحسني 77 .....................................................................................................................................
معيار األداء  :1جودة إجنازات الطلبة 88 .......................................................................................................................................
معيار األداء  :2جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار 1313 ................................................................................................
معيار األداء  :3ج ودة عمليات التدريس والتقييم 1414 .......................................................................................................................
معيار األداء  :4جودة املنهاج التعليمي 1515 ..................................................................................................................................
معيار األداء  :5جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم 1616 ................................................................................................
معيار األداء  :6جودة قيادة املدرسة وإدارهتا 1717 ............................................................................................................................

1

معلومات املدرسة
معلومات عامة
اسم املدرسة:

مدرسة ليوا الدولية للبنات

رقم املدرسة:

9276

امل راحل الدراسية:

رايض األطفال إىل املرحلة الثانوية

املنهاج الدراسي*:

أم ريكي

الرسوم الدراسية*:

من  32500درهم إىل  41850درهم
ٍ
(عال)

العنوان:

البطني ،العني

ال ربيد االلكرتوين:

liwa.pvt@adec.ac.ae

رقم اهلاتف:

+971 (3) 780 0444

املوقع االلكرتوين للمدرسة:

www.lisg.ae

رقم جملس املدرسة**:

معلومات املوظفني
عدد املعلمني:

52

نسبة تغيري املعلمني:

% 20

عدد مساعدي املعلمني:

26

نسبة املعلمني إىل الطلبة:

24: 1

معلومات الطلبة
العدد اإلمجايل للطلبة:

732

اجلنس:

إانث

نسبة الطلبة اإلماراتيني:

% 91

نسبة الطلبة ذوي اهلمم:

%1

اجلنسيات األعلى نسبة يف املدرسة:

اليمن% 2 :

األردن% 2 :

عمان% 2 :

نسبة الطلبة يف كل مرحلة:

رايض األطفال% 23 :

االبتدائية% 55 :

املتوسطة% 20 :

الثانوية% 2 :

معلومات التقييم
اتريخ التقييم

من:

عدد احلصص اليت متت مشاهدهتا:

1440/06/12
2019/02/17
107

إىل:
عدد احلصص املشرتكة اليت
متت مشاهدهتا

1440/06/15
2019/02/20
11

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
** خاص ابملدارس احلكومية فقط

2

أداء املدرسة


ضا عدد
تولت املديرة منصبها منذ افتتاح املدرسة يف عام  .2016تضاعفت أعداد الطالبات منذ زايرة التّقييم السابقة اليت أج ريت يف عام  2016وانضم أي ً



اسية .تقوم املعلمات بتخطيط الدروس اهلادفة اليت تليب احتياجات
إن األداء العام للمدرسة جيد .إن إجنازات الطالبات جيدة بشكل عام يف مجيع املواد ال ّدر ّ

كبري من العاملني إىل املدرسة .توجد فقط إحدى عشرة طالبة يف املرحلة الثانوية .قام أعضاء القيادة املدرسية بتلبية معظم جماالت التحسني املذكورة يف التّقييم
السابق ويقومون ابلتحضري ل زايدة إضافية يف أعداد الطالبات.

مجيع الطالبات تق ريبًا ،لكنهن ال يُوفّرن مست وايت التحدي بشكل متسق للطالبات ذوات اإلجنازات األعلى .حافظ أعضاء القيادة على مست وايت حتصيل
كبريا للمدرسة .تستند خطة تطوير املدرسة على منوذج التقومي الذايتّ ،إال أ ّن األحكام املتضمنة يف منوذج التقومي الذايت ال
جيدة ً
عموما خالل فرتة شهدت ً
منوا ً
دائما بشكل كامل مع إطار معايري الرقابة والتقييم املدرسيّة يف دولة اإلمارات الع ربيّة املتّحدة.
تتفق ً

جودة إجنازات الطلبة

معيار األداء 1
جيد

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت



إن جودة إجنازات الطالبات جيدة بشكل عام ،وتستمر غالبيتهن بتحقيق مست وايت حتصيل وتقدم بوترية تفوق



يمي للفئة العم ريّة.
توقعات املنهاج التّعل ّ
تقدما
عموما يف مجيع املواد الدراسية .حتقق الطالبات صاحبات اهلمم ً
تقدما جي ًد ا ً
حترز مجيع جمموعات الطالبات ً

جي ًد ا مقارنة ابملست وايت اليت بدأن منها ،إال أن الطالبات ذوات اإلجنازات األعلى ال حيققن التقدم القادرات عليه
بشكل متسق يف احلصص الدراسية.



إن مهارات التعلم لدى الطالبات جيدة ،حيث أهنن يتعاون على حنو مناسب ويشاركن تعلمهن بثقة .ال تتوفر
للطالبات ،يف عدد قليل من املواد الدراسية ،الفرص املنتظمة اليت تتيح هلن التعلم بشكل مستقل أو العمل
إببداع.

جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار

معيار األداء 2
جيد جداً

احلكم:
املربرات:



إن سلوك الطالبات ومواقفهن اجليدة ج ًد ا تسهم يف تعزيز الروح املدرسية اإلجيابية القائمة على االح رتام والثقة.



تقديرا للقيم اإلسالمية والثقافة اإلماراتية من خالل املسؤوليات اليت حيرصن على توليها يف
تظهر الطالبات ً



تبدي الطالبات أخالقيات عمل قوية ،إال أن عدداً قليالً منهن يصلن بشكل متأخر إىل املدرسة يف الصباح.

ضا من خالل دورهم كمتطوعات يف اجملتمع األوسع.
املدرسة وأي ً

معيار األداء 3

جودة عمليات التدريس والتقييم
جيد

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت



االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت

تستخدم املعلمات معرفتهن اجليدة مبوادهن الدراسية وفهمهن لكيفية تعلم الطالبات يف التخطيط للدروس اهلادفة
اليت تليب احتياجات مجيع الطالبات تق ريبًا .ال يتم يف مجيع احلصص الدراسية تلبية احتياجات الطالبات ذوات
اإلجنازات األعلى ب شكل كامل.



تزود املعلمات الطالبات بتغذية راجعة واضحة حول ما يتعني عليهن فعله لتحسني إجنازاهتن.



تشجع املعلمات ،يف غالبية احلصص الدراسية ،الطالبات على التفكري إببداع وإجياد احللول للمشكالت ،لكن
طويال يف ال شرح؛ مما ال يتيح ما يكفي من الوقت للقيام ابلعمل املستقل.
أحياان وقتًا ً
املعلمات يقضني ً

معيار األداء 4
احلكم:

جودة املنهاج التعليمي
جيد

االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت

3

املربرات:



تركز عملية ختطيط املنهاج التعليمي بشكل متسا ٍو على تطوير املعرفة واملهارات لدى الطالبات ،كما توجد روابط
قوية بني املواد الدراسية.



يوفر املنهاج التعليمي فرص عديدة للطالبات للتعلم عن ثقافة دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وت راثها وجمتمعها.



يتم تعديل املنهاج التعليمي على حنو مناسب لتلبية احتياجات مجيع الطالبات تق ريبًا ،إال أنه ال يليب بشكل كامل
احتياج ات الطالبات املوه وابت واملتفوقات.

جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم

معيار األداء 5
جيد جداً

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت




لدى املدرسة أنظمة دقيقة ج ًد ا للمحافظة على سالمة اجلميع.

يتم دمج تع زيز أساليب احلياة الصحية بشكل منهجي يف معظم جوانب احلياة املدرسية.



دائما
توجد يف املدرسة أنظمة ّ
فعالة لتحديد الطالبات صاحبات اهلمم أو املوه وابت واملتفوقات ،إال أنه ال يتم ً
توفري مست وايت التحدي الكافية للطالبات املوه وابت واملتفوقات يف احلصص الدراسية.

ج ودة قيادة املدرسة وإدارهتا

معيار األداء 6
جيد

احلكم:
املربرات:



االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت

بناء على نتائج عملية متابعة األداء املنتظمة والتغذية
يعمل أعضاء القيادة املدرسية على تطوير جودة التدريس ً
دوما بشكل دقيق مع إطار معايري الرقابة والتقييم
ال راجعة امل رتبطة هبا ،إال أن هذه التغذية ال راجعة ال تتماشى ً

املدرسية يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة.


يقوم أعضاء جملس األمناء مبساءلة أعضاء القيادة املدرسية حول التحسينات من خالل وضع أهداف صارمة هلم.



توفر املنشآت املدرسية املصممة على حنو مالئم م رافق تعلم متخصصة تستخدمها املعلمات بفعالية لتع زيز
اإلجنازات اجليدة.
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التقدم احملرز منذ التقييم السابق ،والقدرة على التحسن



دورة التقييم السابقة:

دورة التقييم احلالية:

جيد

جيد

تستخدم الطالبات اآلن جمموعة من املصادر بفعالية لتطوير مهارات التعلم املستقل ،كما أهنن يستخدمن التقنيات مبهارة جلمع املعلومات من أجل حتسني
اإلجنازات.



عدد ا من األساليب املبتكرة لتشجيع أولياء األمور على احلضور إىل االجتماعات
حتسنا ،حيث يستخدم أعضاء القيادة املدرسية ً
شهدت مشاركة أولياء األمور ً
واستطالع آرائهم حول توجه املدرسة املستقبلي ،ويشمل ذلك أتسيس قناة تلف زيونية رقمية على شبكة اإلن رتنت تقوم ببث املعلومات بشكل منتظم حول

إجنازات الطالبات والفعاليات املدرسة .يضم جملس األمناء أعضاء من أولياء األمور وهم ميثلون آراءهم يف اجمللس.


عدد ا قليالً من الطالبات ال
حتسنت مست وايت الت زام الطالبات بوقت احلصص الدراسية وابلتايل أصبح من النادر اآلن أن تتأخر أي منهن على الدروس ،إال أن ً



متتلك املدرسة قدرة جيدة بشكل عام على التحسني .قام أعضاء القيادة املدرسية بتحسني جوانب أساسية حىت تبقى إجنازات الطالبات وجودة التدريس جيدة

ي زلن يصلن بشكل متأخر إىل الطابور الصباحي وغالبًا عقب انتهاء النشيد الوطين وتالوة القرآن الكرمي.

إمجاال .أشرف أعضاء القيادة على التحسينات يف إجنازات الطالبات يف ماديت ال رتبية اإلسالمية والدراسات االجتماعية يف رايض األطفال واللغة الع ربية كلغة
ً
أوىل يف املرحلة املتوسطة والعلوم يف املرحلة االبتد ائية ،وقاموا ابلوقت نفسه ابلتعامل مع ال زايدة الكبرية يف أعداد الطالبات.
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دعم الق راءة



توفر املكتبة اجملهزة على حنو مالئم بيئة تشجع على الق راءة للحصول على املعلومات وألجل املتعة .تقوم الطالبات ب زايرة املكتبة أسبوعيًا حلضور حصص



ضا احلواسيب واألجهزة
حتتوي املكتبة على جمموعة جيدة ج ًد ا من الكتب الروائية والعلمية الصادرة ابللغتني الع ربية واإلجنلي زية .تستخدم الطالبات أي ً



يتم تنظيم حصص ق راءة يومية يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية ،وجلسات ق راءة منتظمة للمرحلتني املتوسطة والثانوية .تطبق املدرسة مبادرة "اترك كل

الق راءة يف اللغة الع ربية واللغة اإلجنلي زية ،كما أهنن يقمن ب زايرهتا خالل ف رتات االس رتاحة للق راءة ألجل املتعة.

اللوحية لالطالع على الكتب ،كما يوجد نظام للبحث عن الكتب على شبكة اإلن رتنت.
شيء وابدأ ابلق راءة" بنجاح يف اللغة الع ربية واللغة اإلجنلي زية.



تقوم الطالبات بكتابة نقد مدروس للقصائد والكتب ويعربن عن األفكار ال رئيسة يف القصص من خالل كتابة مقاطع موسعة ومثرية لالهتمام ،كما أهنن
يستمتع ن ابملشاركة يف مسابقات الق راءة والتهجئة.



يتم تضمني خطة املدرسة لدعم الق راءة يف خطة تطويرها ،وتقوم املعلمات بتقييم مهارات الكتاب ة لدى الطالبات بشكل منتظم يف احلصص الدراسية وعرب
اختبارات قياس التقدم األكادميي (.)MAP



يوفر ب رانمج التطوير املهين املستمر واملخطط على حنو مناسب مشورة حول أساليب الق راءة املوجهة.
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جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني

جوانب القوة الرئيسة


فهم الطالبات للقيم اإلسالمية ووعيهن ابلثقافة اإلماراتية وثقافات العامل األخرى.




فعاال يف التطور الشخصي واألكادميي.
تقدما ً
أثر اإلج راءات اليت يتخذها أعضاء القيادة املدرسية والذي ينعكس من خالل ضمان حتقيق الطالبات ً
اكتساب الطالبات السريع للغة اإلجنلي زية؛ مما يدعم إجنازاهت ن يف مجيع املواد الدراسية.



العالقات السائدة بني العاملني والطالبات ،وترتيبات احملافظة على سالمة اجلميع.

جماالت التحسني الرئيسة


توفري مست وايت التحدي الدقيقة للطالبات املوه وابت واملتفوقات وذوات اإلجنازات األعلى يف مجيع احلصص الدراسية من خالل ما يلي:
-

التأك د من تلقي املعلمات التغذية ال راجعة ،عقب املشاهدات الصفية ،واليت تركز على جودة ختطيطهن املتعلق ب تلبية احتياجات الطالبات ذوات اإلجنازات
األعلى.

-

تع زيز النهج املتسق لتخطيط املنهاج التعليمي يف مجيع املواد الدراسية ،لتسليط الضوء على الفرص اليت توفر مست وايت التحدي اإلضافية للطالبات ذوات
اإلجنازات األعلى.





حتسني الت زام الطالبات ابلوقت من خالل ما يلي:
-

واضحا حول وقت بدء الدوام املدرسي.
فهما
ً
التأكد من امتالك اجلميع ً

تع زيز نظام العق وابت واملكافآت احلايل لتشجيع مجيع الطالبات على الوصول يف الوقت احملدد حلضور الطابور الص باحي.

-

العمل بشكل وثيق مع أولياء األمور لتعزيز ثقافة االلت زام ابلوقت.

عليمي على حنو أكرب حىت يليب متطلبات ال زايدة الكبرية يف أعداد الطالبات من خال ل ما يلي:
قيام أعضاء القيادة املدرسيّة بتعديل املنهاج ّ
الت ّ
-

زايدة جمموعة املواد ال ّدراسيّة املقدمة لتوفري اخليارات يف املرحلة الثانوية.

تع زيز ال رتتيبات احلالية املعنية إبرشاد الطالبات لتشمل الرتكيز بشكل كبري على خيارات املواد امل رتبطة ابلتعليم والوظائف واحلياة املستقبلية.

-

حتسني عملية التخطيط لتلبية احتياجات الطالبات املوه وابت واملتفوقات.

-

التأكد من توفري املصادر امل الئمة لتلبية متطلبات املنهاج التعليمي املوسع.
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معيار األداء  :1جودة إجنازات الطلبة
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

التحصيل

جيد جداً

جيد

جيد

جيد

التقدم

جيد جداً

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

ال ينطبق

جيد

جيد

ال ينطبق

مؤش رات األداء:
الرتبية اإلسالمية

اللغة الع ربية
(كلغة أوىل)

اللغة الع ربية*
(كلغة اثنية)

الدراسات االجتماعية

التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم

اللغة االجنلي زية

التحصيل
التقدم

ال رايضيات

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

التحصيل

ال ينطبق

جيد

جيد

ال ينطبق

جيد

جيد

جيد

ال ينطبق

جيد جداً

جيد

جيد

ال ينطبق

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

التقدم

جيد

جيد

جيد

جيد

التحصيل

جيد

جيد

جيد

جيد

التقدم

جيد

جيد جداً

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

التحصيل
التقدم

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط

8



إن إجنازات الطالبات يف ال رتبية اإلسالمية جيدة بشكل عام وجيدة ج ًد ا يف رايض األطفال.



عموما ،بينما تظهر
تشري التقييمات الداخلية املدرسية لنهاية العام الدراسي  2018/2017إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة ً
إمجاال ألن غالبيتهن حيققن مست وايت تفوق توقعات
احلصص الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ً

الرتبية اإلسالمية

املنهاج التعليمي .إن مست وايت التحصيل يف رايض األطفال جيدة ج ًد ا.


فهما لسورة الناس ويقمن بتالوهتا بوضوح ،أما يف امل راحل األخرى ،تبدي الطالبات
تظهر غالبية كبرية من األطفال يف رايض األطفال ً

واضحا ملبادئ اإلسالم وأمهية ا إلميان والذي ينعكس يف سلوكهن ومواقفهن ،ومع وصول الطالبات إىل الصف العاشر ،يستطعن
فهما
ً
ً
ق راءة سورة الكهف ويطبقن القيم املستمدة منها يف حياهتن .تعترب مهارات التالوة لدى الطالبات غري متطورة يف مجيع امل راحل.



تقدما جي ًد ا ألهنن يتولني مسؤولية تعلمهن ويت مكن من مناقشة املفاهيم مع ق ريناهتن .حتقق طالبات رايض األطفال
حترز الطالبات ً



إن إجنازات الطالبات يف اللغة الع ربية كلغة أوىل جيدة بشكل عام ،وجيدة ج ًد ا يف رايض األطفال واملرحلة املتوسطة ،بينما حيقق العدد

تقدما جي ًد ا ج ًد ا.
ً



تقدما جي ًد ا.
القليل من الطالبات الاليت يدرسن اللغة الع ربية كلغة اثنية ً

تشري التقييمات الداخلية املدرسية لنهاية العام الدراسي  2018/2017إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة ،بينما تظهر احلصص
الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيق مست وايت حتصيل جيدة حيث أن غالبيتهن حيققن مست وايت تفوق توقعات املنهاج
التعليمي يف مهارات االستماع والتحدث والق راءة والكتابة.



تستطيع طالبات رايض األطفال متييز احلروف وأصواهتا املختلفة بشكل دقيق ،بينما تظهر طالبات املرحلة االبتدائية مهارات ق راءة

اللغة العربية

مت طورة على حنو مناسب ويستطعن حتديد الفكرة ال رئيسة يف القصة واق رتاح سرد وهناية بديلة هلا .تظهر طالبات املرحلة املتوسطة
دائما اللغة العربية
فهما جي ًد ا لقواعد النحو عند الق راءة والكتابة ،إال أن طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ال يستخدمن ً
ً
الفصحى عند التحدث .تق رأ الطالبات يف املرحلة الثانوية جمموعة واسعة ومتنوعة من النصوص ،اليت تشمل وسائل التواصل

االجتماعي ،ويتفكرن فيها بشكل انقد ،على سبيل املثال ،آاثر التقنية احلديثة على العالقات الشخصية .ال تقوم طالبات املرحلة
الثانوية ابلكتابة بتوسع بشكل منتظم.


تقدما جي ًد ا يف مهارات التحدث واالستماع والق راءة والكتابة ،بينما حتقق طالبات رايض األطفال واملرحلة املتوسطة
حترز الطالبات ً

تقدما أفضل يف الق راءة والكتابة أكثر من التحدث ابستخدام
تقدما جي ًد ا ج ًد ا .حترز الطالبات الاليت يدرسن اللغة الع ربية كلغة اثنية ً
ً
اللغة الع ربية الفصحى.



إن إجنازات الطالبات يف الدراسات االجتماعية جيدة بشكل عام وجيدة ج ًد ا يف رايض األطفال.



تشري التقييمات الداخلية املدرسية لنهاية العام الدراسي  2018/2017إىل حتقيق مست وايت حتصيل مقبولة على أقل تقدير يف رايض
األطفال ومتميزة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،بينما تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيق مست وايت حتصيل

الدراسات االجتماعية

جيدة بشكل عام ألن غالبيتهن حيققن مست وايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي.


تظهر الطالبات معرفة وفهم مناسبني لفروع الدراسات االجتماعية مثل مفهوم املواطنة واتريخ وجغ رافيا دولة اإلمارات الع ربية املتحدة،
على سبيل املثال ،تظهر طالبات رايض األطف ال تقديرهن للتضحيات اليت يبذهلا اجلنود من خالل شرحهن ملفردات مثل "الشهيد"،
أما يف املرحلة االبتدائية ،تقوم الطالبات بثقة مبناقشة كيفية أتسيس احتاد دولة اإلمارات وملاذا الوحدة جتعل الدولة قوية .تستطيع
طالبات املرحلة املتوسطة اإلشارة إىل إجنازات دولة اإلمارا ت مثل التخطيط العم راين فيها والذي أدى إىل منو املدن .ال تظهر
الطالبات بشكل كامل بعد تقديرهن ألمهية املبادرات الوطنية مثل تطوير مصادر الطاقة البديلة.



تقدما جي ًد ا بشكل عام وجي ًد ا ج ًد ا يف رايض األطفال.
حترز الطالبات ً
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إن إجنازات الطالبات يف اللغة اإلجنلي زية جيدة يف مجيع امل راحل.



تشري اختبارات قياس التقدم األكادميي ( )MAPيف مهارات الق راءة واستخدام اللغة للعام  2018إىل إح راز تقدم قوي مقارنة
ابملست وايت األولية الضعيفة ،لكنها تظهر حتقيق مست وايت حتصيل ضعيفة بشكل عام .تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطالبات
األخرية حتقيق مست وايت حتصيل جيدة ألن غالبيتهن حيققن مست وايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي.

اللغة االجنليزية



تظهر غالية الطالبات مهارات استماع وحتدث وق راءة وكتابة تفوق توقعات املنهاج التعليمي .تتعلم طالبات رايض األطفال بسرعة
متييز احلروف وق راءة وكتابة الكلمات اإلجنلي زية البسيطة ،أما يف املرحلة االبتدائية ،تستخدم الطالبات جمموعة من املصادر جلمع
املعلومات ومشاركتها بث قة بشكل شفهي وكتايب ،ويف املرحلة املتوسطة ،تساعد مهارات الطالبات اجليدة يف الق راءة والفهم على كتابة
يسه ل حتدث الطالبات بطالقة وتعبري ابللغة اإلجنلي زية إج راء
مقاالت قصرية منظمة على حنو مناسب ،أما يف املرحلة الثانويةّ ،
دائما عالمات الرتقيم
مناظ رات محاسية حول مسائل تتعلق ابملوضوعات املطروحة .ال تستخدم طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ً
والتهجئة الصحيحة عند الكتابة.



تقدما جي ًد ا يف مهارات التحدث واالستماع والق راءة والكتابة.
حتقق مجيع جمموعات الطالبات ً



إن إجنازات الطالبات يف ال رايضيات جيدة يف مجيع امل راحل.



تشري اختبارات قياس التقدم األكادميي ( )MAPللعام  2018إىل إح راز تقدم قوي مقارنة ابملست وايت األولية الضعيفة ،لكنها
تظهر حتقيق مست وايت حتصيل ضعيفة بشكل عام .تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيقهن مست وايت حتصيل
جيدة ألن غالبيتهن حيققن مست وايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي.



ال رايضيات

فهما واث ًقا لألعداد وتطبيقاهتا ،على سبيل املثال ،تتعاون طالبات رايض األطفال مبهارة للقيام جبمع وطرح األعداد
تظهر الطالبات ً

الفردية ،أما يف املرحلة االبتدائية ،حتفظ الطالبات جداول الضرب ويطبقن تعلمهن بدقة عند حساب املساحة واحمليط .تطور طالبات

املرحلة املتوسطة مهارات جيدة يف اجلرب واهلندسة ويطبقنها لرسم املعادالت اخلطية يف اجلداول البيانية .تقوم طالبات املرحلة الثانوية
مثال لتقسيم ال زاوية وإثبات نقطة التالقي .تعترب مهارات حل املشكالت املفتوحة لدى
بتطبيق فهمهن ال راسخ للنظ رايت احلسابية ً


تطورا.
الطالبات أقل ً
ٍ
تقدما جي ًد ا يف مهارات اجلمع والطرح والضرب والقسمة ،بينما ال يتم توفري قدر كاف من املهام اليت
حتقق مجيع جمموعات الطالبات ً
تنطوي على حتدايت للطالبات ذوات اإلجنازات األعلى.



إن إجنازات الطالبات يف العلوم جيدة بشكل عام وجيدة ج ًد ا يف املرحلة االبتدائية.



تشري اختبارات قياس التقدم األكادميي ( )MAPللعام  2018إىل إح راز تقدم قوي مقارنة ابملست وايت األولية الضعيفة ،لكنها
تظه ر حتقيق مست وايت حتصيل ضعيفة بشكل عام .تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيقهن مست وايت حت صيل
جيدة ألن غالبيتهن حيققن مست وايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي.



تظهر غالبية الطالبات مست وايت معرفة وفهم للعلوم الفي زايئية واحلياتية وعلوم األرض والفضاء تفوق توقعات املنهاج التعليمي ،على
سبيل املثال ،تستخدم طالبات رايض األطفال حس املبادرة لديهن ملعرفة امل زيد عن احليواانت اليت تعيش يف الصح راء ،أما يف املرحلة

العلوم

االبتدائية ،يسهم انبهار الطالبات ابلديناصورات واألحافري يف إهلامهن إلج راء حبث حول تشكل األحافري ،ويف املرحلة املتوسطة،
يتطور فهم الطالبات ل لقوى الفي زايئية بسرعة وابلتايل ت تمكن معظمهن من شرح كيفية انتقال املوجات عرب املواد املختلفة .تستخدم
ضا معرفتهن العلمي ة لتع زيز فهمهن حول القضااي البيئية.
الطالبات أي ً


تقدما جي ًد ا على أقل تقدير يف مهارات التحقيق والتج ريب واالستقصاء ،أما يف املرحلة االبتدائية،
حتقق مجيع جمموعات الطالبات ً
مثال من خالل اختبار التفاعالت
تقدما جي ًد ا ج ًد ا ،ويف املرحلة الثانوية ،تظهر الطالبات مهارات استقصائية جيدة ً
حترز الطالبات ً

الطاردة واجلاذبة للح رارة ،ومع هذا ،ال تتوفر فرص كافية تتيح للطالبات ذوات اإلجنازات األعلى ختطيط استقصاءاهتن أبنفسهن مما

حيد من تقدمهن.
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الرتبية ال رايضي ة .إن مست وايت التحصيل جيدة ألن غالبيتهن
إن إجنازات الطالبات يف املواد األخرى جيدة بشكل عام وجيدة ج ًد ا يف ّ
الرايضية جيدة ج ًد ا ألن غالبية كبرية من الطالبات
عليمي .إن مست وايت التحصيل يف ّ
الرتبية ّ
حيققن مست وايت تفوق توقعات املنهاج التّ ّ
الصفيّة.
حيققن مست وايت تفوق توقعات املرحلة ّ




عليمي.
تُشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق معظم الطالبات مست وايت تفوق توقعات املنهاج التّ ّ

تستطيع طالبات رايض األطفال استخدام التناسق اجليد ج ًد ا بني حركة اليد والعني والركض النشط عندما يشاركن حبماس يف سباقات

املواد األخرى

التتابع ،بينما تقوم الطالبات األكرب سنًا بقياس وتسجيل آاثر تدريبات التحمل على دقات القلب بشكل دق يق.


الرتبية الفنية ،جمموعة من األساليب الفنية اليت يقمن بتطبيقها بشكل مبدع ،على سبيل املثال ،تطبق طالبات
تتعلم الطالبات ،يف ّ
املرحلة االبتدائية أساليب التظليل إلنتاج أمناط فنية مكسيكية.



الرتبية املوسيقية ،التمييز بني اإليقا عات املختلفة املستخدمة يف األنواع املوسيقية املختلفة مثل
تستطيع الطالبات األكرب سنًا ،يف ّ
موسيقى اجلاز واهليب هوب.



تتعلم الطالبات ،يف تقنية املعلومات واالتصاالت ،حول استخدام جمموعة من ال ربامج ويقمن إبج راء البحث على شبكة اإلن رتنت،
كما أهنن يشاركن يف تقدمي اإلذاعة عرب القناة اليت تبث على شبكة اإلن رتنت.



بدال من حل املشكالت وإج راء
طويال يف نسخ املعلومات ً
أحياان وقتًا ً
تقدما جي ًد ا يف املواد األخرى ،لكنهن يقضني ً
حترز الطالبات ً



فهما جي ًد ا ملواطن القوة لديهن
إن مهارات التعلم جيدة لدى الطالبات ،حيث أهنن يستمتعن بتويل مسؤولية تعلمهن ويظهرن ً

البحث يف تقنية املعلومات واالتصاالت.

واجلوانب اليت حتتاج إىل حتسني .تعمل الطالبات على حنو مناسب مع بعضهن البعض حلل املشكالت ويستخدمن التقنيات اجلديدة

بكفاءة.


مهارات التعلم

تفكر الطالبات بشكل إبداعي وينشئن روابط واضحة بني جوانب التعلم ،على سبيل املثال ،يستخدمن العمليات احلسابية لفهم
السرعة والتسارع يف العلوم.



تستخدم الطالبات معرفتهن ابحلياة اليومية لتحسني أعماهلن مثل إث راء كتاابهتن الوصفية ابللغة اإلجنلي زية من خالل وصف اإلجازات
العائلية.



فهما انميًا ل رايدة األعمال .تف تقر الطالبات ،يف أقلية من احلصص الدراسية ،إىل
تظهر الطالبات ،يف الصفوف واألنشطة الالصفيةً ،
طويال يف االستماع إىل شرح
الفرص اليت تتيح هلن إج راء البحث األصلي والتفكري بشكل انقد ،حيث أهنن يقضني خالهلا وقتًا ً

املعلمات أو يقمن بنسخ غري ضروري للتمارين.

11

املواد

جماالت القوة النسبية


ال رتبية اإلسالمية

فهم الطالبات ملبادئ اإلسالم وتطبيقها يف حياهتن



مهارات الق راءة لدى الطالبات.

اللغة الع ربية



الدراسات



اللغة االجنلي زية
ال رايضيات



استخدام طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة اللغة الع ربية
الفصحى عند التحدث.

املتوسطة.



مهارات الكتابة املوسعة يف املرحلة الثانوية.

معرفة طالبات رايض األطفال واملرحلة االبتدائية



فهم الطالبات للمبادرات الوطنية مثل تطوير مصادر الطاقة البديلة.

بتاريخ دولة اإلمارات الع ربية املتحدة.


معرفة الطالبات إبجنازات دولة اإلمارات.



اكتساب الطالبات السريع ملهارات التحدث اليت



تدعم إجنازاهتن يف مجيع املواد الدراسية.


مهارات الكتابة املوسعة لدى الطالبات.

مهارات طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف استخدام التهجئة
وعالمات الرتقيم الصحيحة.



فهم الطالبات لتطبيقات األعداد.



مهارات الطالبات يف حل املشكالت املفتوحة.



قدرة طالبات املرحلة املتوسطة على تطبيق معرفتهن



تطبيق املعرفة احلسابية على مواقف احلياة الواقعية بشكل مت زايد يف

ابجلرب واهلندسة.


العلوم



مهارات التالوة يف مجيع امل راحل.

اليومية.

التقدم الذي حترزه طالبات رايض األطفال واملرحلة

االجتماعية

جماالت التحسني

تقدم الطالبات اجليد يف تطوير مهارات التحقيق

مجيع امل راحل.


والتج ريب واالستقصاء.


مثال
املعرفة العلمية لدى طالبات املرحلة االبتدائية ً
حول األحافري.



إبداع الطالبات يف األعمال الفنية.

املواد األخرى



التقدم اجليد ج ًد ا الذي حترزه الطالبات يف اكتساب

مهارات التعلم



مهارات البحث واالس تقصاء لدى الطالبات.



مهارات التعاون اجليدة لدى الطالبات ومشاركتهن

توفري الفرص اليت تتيح للطالبات ختطيط استقصاءاهتن العلمية ال
سيما ابلنسبة لذوات اإلجنازات األعلى.



توفري امل زيد من الفرص املتسقة اليت تتيح تطبيق املهارات ،مبا يف
ذلك مهارات البحث ،يف حصص تقنية املعلومات واالتصاالت.

مهارات ال رتبية ال رايضية وتطبيقها.



توفري امل زيد من الفرص املتسقة اليت تتيح تطبيق مهارات التفكري
الناقد يف مواد املناهج الع ربية.

تعلمهن بثقة.
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معيار األداء  :2جودة 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

املتوسطة

الثانوية

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متميز

متميز

متميز

متميز

العامل
ا مل سؤولية االجتماعية ومهارات االبتكار


جيد

جيد

جيد

جيد

متميزا ،ويعترب حس
إن جودة التطور الشخصي لدى الطالبات جيدة ج ًد ا ويعد مستوى فهمهن للقيم اإلسالمية ووعيهن ابلثقافة اإلماراتية وثقافات العامل ً
املسؤولية ومهارات االبتكار لديهن جيدين.



ينعكس حس الطالبات القوي ابملسؤولية الشخ صية ومواقفهن اإلجيابية بشكل واضح يف الكيفية اليت يساعدن في ها بعضهن البعض يف احلصص الدراسية
وإسهامهن يف املناقشات ابلتعليقات البناءة ،كما أن سلوكهن اجليد ج ًد ا يؤدي إىل توفري بيئة تعلم تتسم ابهلدوء واالنسجام.



تُظهر الطالبات الت ز ًاما ق وًاي إبتباع أساليب احليا ة الصحية من خالل املشاركة يف التمارين ال رايضية اليومية وإحضار األطعمة الصحية إىل املدرسة .إن نسبة
حضور الطالبات جيدة حيث تصل إىل  ،% 95غري أن عدداً قليالً منهن يصلن إىل املدرسة عقب بدء طابور الصباح.



كبريا لعقيدهتن
إن فهم الطالبات املمتاز للقيم اإلسالمية وثقافة دولة اإلمارات الع ربية املتحدة يتخلل مجيع جوانب حياهتن املدرسية .تُظهر الطالبات احرتاما ً

كبريا ابلقيم
من خالل استخدام املصلى ،كما تنعكس قيم اإلميان على ممارساهتن اليومية ،مثل مساعدة اآلخ رين على تعلم الق راءة .تُظهر الطالبات وعيًا ً
أعماال رائعة ومبتكرة حول أساليب احلياة املتبعة يف البلدان األخرى.
التقليدية واحلديثة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مثل الضيافة ،كما يقدمن ً



تُظهر الطالبات أخالقيات عمل جيدة ج ًد ا يف املدرسة وحيرصن على املشاركة يف جمموعة جديرة ابالهتمام من املشاريع املنفذة يف اجملتمع األوسع .تستخدم
الطالبات الوسائط الرقمية بطرق مبتكرة إلذاعة األخبار املدرسية ،مما يساعدهن على االستعداد بشكل مناسب ج ًد ا ملتطلبات العمل يف الق رن احلادي
تطورا يف احلصص
والعشرين ،كما أهنن يشاركن يف نطاق من املشاريع املبتكرة ،مثل تصميم وبناء مناذج السيارات ،يف حني أن مهارات االبتكار تعد أقل ً
الدراسية.



تشارك الطالبات بفاعلية يف ب رامج محاية البيئة حيث قمن ،على سبيل املثال ،بتنظيف منطقة يف جبل حفيت ووضعن الالفتات اليت تُذكر الزوار ابحلفاظ
على نظافة املكان.

جماالت القوة النسبية:


فهم الطالبات للقيم اإلسالمية ،كما يتجلى من خال ل مواقفهن وسلوكهن وعالقاهتن مع اآلخ رين.



الت زام الطالبات القوي إبتباع أساليب احلياة الصحية.

جماالت التحسني:


حتسني مستوايت حضور الطالبات والت زامهن ابلوقت على حن ٍو أكرب.



مهارات االبتكار لدى الطالبات يف احلصص الدراسية.

13

معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

التدريس ألجل تعلم فعال

جيد

جيد

جيد

جيد

التقييم

جيد

جيد

جيد

جيد

مؤش رات األداء:



إمجاال ،وقد شوهدت مناذج ملمارسات التدريس اجليدة ج ًد ا يف حصص ا ل رتبية اإلسالمية والدراسات االجتماعية
إن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة ً
يف رايض األطفال واللغة الع ربية يف رايض األطفال واملرحلة املتوسطة والعلوم يف املرحلة االبتدائية ،وتعد ممارسات التدريس املطبقة يف حصص ال رتبية ال رايضية
جيدة ج ًد ا يف مجيع امل راحل.



تتمتع املعلمات مبعرفة جيدة ابملادة الدراسية ويوفرن مست وايت حتدي ودعم مناسبة ملعظم الطالبات .ال تقوم املعلمات دائما بتخطيط قدر ٍ
كاف من أنشطة
ً
العمل اليت تنطوي على حتدايت للطالبات ذوات التحصيل األعلى ،يف حني أهنن ميتلكن توقعات عالية تنص على أن تتعلم الطالبات بشكل مناسب وأن

يقمن بتخطيط الدروس على حن ٍو هادف ،وحترص املعلمات على أن تعرف الطالبات ما هو مطلوب منهن وأن حيصلن على املصادر الالزمة إلمتام عملهن.


تستخدم املعلمات األسئلة املوجهة مبهارة لتشجيع الطالبات على التفكري ٍ
بتأن يف العمل الذي يقمن به وللتحقق من تقدمهن .تشجع املعلمات طالبات
مثال ،من خالل التحقق من قواعد اإلمالء واللغة يف أعمال ق ريناهتن .تشجع املعلمات الطالبات
املرحلة االبتدائية على مناقشة أعماهلن مع بعضهن البعضً ،
على التفكري يف إجياد حلول للمشكالت يف غالبية احلصص الدراسية ،لكن ال يتم االستفادة من بعض الفرص املمكنة لتع زيز مهارات البحث املستق ل
واالبتكار وحل املشكالت.




قياسا إىل التوقعات الدولية ،ويقمن بتحليل املعلومات الناجتة عن التقييم بفاعلية ويستخدمنها
جتري املعلمات مقارنة معيارية مرجعية إلجنازات الطالبات ً
فهما جي ًد ا ملواطن القوة واحتياجات التعلم لدى الطالبات.
مبهارة يف صياغة اخلطط املستقبلية لدعم مجيع اجملموعات واألف راد تق ريبا .متتلك املعلمات ً
توفر املعلمات تغذية راجعة شفهية وكتابية دقيقة لضمان اطالع الطالبات ابلكامل على اخلطوات املقبلة الالزم اختاذها من أجل حتسني مستوى اإلجنازات.

جماالت القوة النسبية:


عمليات التقييم الداخلية.



ممارسات التدريس اجليدة ج ًد ا اليت شوهدت يف حصص ال رتبية ال رايضية ويف املواد وامل راحل املذكورة أعاله.

جماالت التحسني:


استخدام املعلومات الناجتة عن التقييم يف توفري مست وايت التحدي ابتساق للطالبات ذوات التحصيل األعلى.



تع زيز مهارات التعلم املستقل واالبتكار والتفكري النا قد يف مجيع احلصص الدراسية.
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معيار األداء  :4جودة املنهاج التعليمي
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه

جيد

جيد

جيد

جيد

مواءمة املنهاج التعليمي

جيد

جيد

جيد

جيد

مؤش رات األداء:



إمجاال .تعتمد املدرسة املنهاج األم ريكي الذي يتماشى مع املعايري األساسية املشرتكة لوالية
إن جودة عملية تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه ومواءمته جيدة ً
كاليفورنيا يف اللغة اإلجنلي زية وال رايضيات والعلوم يف مجيع امل راحل الدراسية .يتسم املنهاج ابلشمولية والتوازن ويُطور معرفة الطالبات ومهاراهتن بفاعلية ،كما
إعداد ا مناسبًا للمرحلة
أنه يدعم تقدم واستم رارية خ ربات التعلم ضمن املواد الدراسية مما يضمن بناء الطالبات على إجنازاهتن السابقة .يتم إعداد الطالبات
ً

املقبلة من التعليم يف املدرسة وما بعدها.


إن رسالة جملس األمناء اليت تنص على أتس يس "مدرسة إماراتية تقدم منهاج أم ريكي" تنعكس بوضوح يف عملية ختط ي ط املنهاج التعليمي وتصميمه .يقوم
أعضاء القيادة الوسطى بتأسيس صالت م رتابطة مع موضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة ضمن املنهاج ،وتستفيد الطالبات من
الفرص املتاحة للمشاركة يف األنشطة واملسابقات اليت جتري ابنتظام من أجل اكتساب فهم قوي للثقافة اإلماراتية.



يتيح املنهاج التعليمي لطالبات املرحلة الثانوية االختيار ما بني نطاق حمدود من املواد الدراسية .توجد روابط قوية بني املواد الدراسية مما ُميكن الطالبات من
نقل مهاراهتن من مادة ألخرى لدعم تعلمهن.



جيري أعضاء القيادة املدرسية م راجعة منتظمة للمنهاج التعليمي ،إال أهنم ال حيرصون حىت اآلن على تلبيته ب شكل كامل الحتياجات الطالبات املوه وابت
واملتفوقات.



يعزز املنهاج التعليمي مهارات التقنية وأداء املشاريع منذ البداية ،حيث تقوم الطالبات يف راي ض األطفال مبحاكاة عملية ش راء وبيع أغ راض البقالة والزهور
واسعا من األنشطة
سنا التقنية الرقمية يف إذاعة األخبار املدرسية ،كما توفر املدرسة أي ً
ملساعدهتن على فهم قيمة النقود ،وتستخدم الطالبات األكرب ً
ضا نطا قًا ً

الالصفية ملساعدهتن على تطوير اهتماماهتن ومواهبهن.


مثال استخدام الوسائط الرقمية
إن الصالت مع موضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة راسخة بشكل مناسب يف مجيع املواد واألنشطة ً
إلذاعة األخبار املدرسية.



جيري تدريس ب رانمج ال رتبية األخالقية كمادة منفصلة مع الرتكيز بشكل مالءم على األول وايت ا لوطنية ،مثل ب رانمج "هوييت" ،كما أن االحتفاء بقيم حمددة
فعاال ملبادئ التسامح واالح رتام واملسؤولية.
فهما ً
يف كل شهر يدعم اكتساب الطالبات ً

جماالت القوة النسبية:


تع زيز التقنية ومهارات أداء املشاريع يف مجيع جماالت املنهاج التعليمي.



الروابط املنظمة بني مواد ا ملنهاج التعليمي والصالت مع موضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة.

جماالت التحسني:


االستم رار يف تطوير منهاج املرحلة الثانوية اجلديد لتوفري قدر أكرب من اخليارات.



أن توفر اخلطط املوضوعة يف مجيع املواد مست وايت حتدي مركزة للطالبات املوه وابت واملتفوقات.
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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

رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

الطفل"
رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم

جيد

جيد

جيد

جيد



عموما .تعترب التدابري املعنية بشؤون الصحة والسالمة جيدة ج ًد ا ،بينما تعد جودة
إن جودة محاية الطالبات ورعايتهن وتقدمي اإلرشاد والدعم هلن جيدة ج ًد ا ً



حتاف ظ املدرسة على سالمة اجلميع من خالل األنظمة الفعالة املعنية حبماية الطالبات ،وقد قامت املعلمات والطالبات بعمل مقاطع فيديو حتظى بتقدير

الدعم والرعاية جيدة.

اندرا ما حتدث حاالت تنمر ويتم التعامل معها بكفاءة كبرية حال وقوعها.
اجملتمع املدرسي لتوعية اجلميع بكافة أشكال سوء املعاملة ،و ً



تضمن تفقدات السالمة الشاملة واملفصلة والسجالت والتحليل الدقيق للحوادث توفري بيئة آمنة ج ًد ا وصحية .إن املنشآت واملصادر والتجهي زات املدرسية



ذات اجلودة املمتازة تليب احتياجات مجيع الطالبات تق ريبًا.
تُطبق اإلج راءات املتخذة لتع زيز أساليب احلياة الصحية مبنهجية ويتم دجمها يف معظم جماالت احلياة املدرسية.



تتسم تدابري اإلش راف على الطالبات بفاعلية عالية يف مجيع األوقات ،يف حني أن األنظمة املعنية بتع زيز مست وايت عالية ج ًد ا من احلضور وااللت زام ابلوقت
مل ُحتدث األثر املرجو حىت اآلن.



قياسا
توجد أنظمة شاملة لتحديد الطالبات صاحبات اهلمم واملوه وابت واملتفوقات ،ومتُكن اخلطط الفعالة الطالبات صاحبات اهلمم من حتقيق تقدم متسق ً



تنظيما مناسبً ا واملقدم للطالبات الاليت يتعلمن اإلجنلي زية كلغة إضافية يف تع زيز نقاط القوة يف مست وايت التقدم اليت لوحظت من خالل
يسهم الدعم املنظم ً

إىل املست وايت اليت بدأن منها ،يف حني أن توفري الدعم املختص للطالبات املوه وابت واملتفوقات ال يشكل جزء من مجيع خطط الدروس.

حتليل بياانت اختبارات قياس التقدم األكادميي ( )MAPيف مهارات الق راءة واستخدام اللغة ،والتقدم اجليد املرصود يف احلصص الدراسية وأعمال الطالبات
األخرية.


تتطور األنظمة املعنية بتوفري إرشادات مهنية وأكادميية حمددة للطالبات األكرب سنًا متاشيًا مع ت زايد أعداد الطالبات يف املرحلة ال ثانوية ،وتتم متابعة التنشئة
السليمة للطالبات وتطورهن الشخصي على حن ٍو فعال والتعامل مع املشكالت بصفة فورية.

جماالت القوة النسبية:


التطبيق الفعال لالس رتاتيجيات املعنية ابحلفاظ على سالمة الطالبات.



جودة العالقات القائمة بني العاملني والطالبات.

جماالت التحسني:


االس رتاتيجيات املعنية بتشجيع االلت زام ابلوقت وحتسني معدالت احلضور بشكل أكرب.



الدعم املقدم يف احلصص الدراسية للطالبات ا ملوه وابت واملتفوقات.
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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



إمجاال .حيدد أعضاء القيادة توجه اس رتاتيجي واضح ويظهرون الت ز ًاما اب ألول وايت الوطنية ل دولة اإلمارات الع ربية
إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة ً
كيزا ق وًاي على االستم رار يف حتسني املدرسة،
املتحدة يشاركهم فيه مجيع أعضاء اجملتمع املدرسي .أسست املديرة وفريق القيادة ثقافة تعلم إجيابية ويتشارك ون تر ً

كما تعد الروح املعنوية السائدة إجيابية.


تلتزم وثيقة التقومي الذايت بشكل رئيس إبرشادات معايري اإلطار الوطين ،وتساعد هذه الوثيقة أعضاء القيادة يف وضع خطة تطوير املدرسة الشاملة ،بينما
توجد يف بعض األحيان مبالغة يف تعليقات أعضاء القيادة املدرسية حول جودة التدريس وإجنازات الطالبات يف احلصص الدراسية ،وذلك ألهنم ألن تقدي راهتم
فهما جي ًد ا ملواطن القوة وجماالت التحسني وقد عملوا على تلبية مجيع التوصيات تقريبًا اليت
ال تتوافق دائما مع معايري اإلطار الوطين ،لكنهم ميتلكون ً
تضمنها تق رير زايرة التقييم السابقة.



إن اس رتاتيجيات التواصل ،اليت تشمل مبادرة القناة التلف زيونية املدرسية املبتكرة  ،تضمن اطالع أولياء األمور بشكل مناسب على تقدم بناهتم واخلطوات
املقبلة يف التعلم والفعاليات املدرسية ،إال أن األنظمة املعنية إبش راك أولياء األمور الكامل يف عمليات التحسني املدرسي مل حتقق حىت اآلن األثر املرجو يف
مثال من خالل املشاركة يف املسابقات الوطنية ،واليت هلا
مجيع اجملاالت ،مثل ،الت زام الطالبات ابلوقت .توجد عالقات ش راكة جيدة مع املدارس األخرىً ،



عموما.
أثر إجيايب على تطور الطلبات ً

وضع جملس األمناء مؤش رات أداء أساسية طموحة للمدرسة ،كما يتابع اجمللس التقدم احملرز من خالل ال زايرات واالجتماعات ويتوىل مساءلة املديرة وفريق

القيادة العليا بشأن حتقيق األهداف ،كما ُحت دث جهود جملس األمناء أثر إجيايب على التحسني املدرسي ال سيما من خالل توفري مصادر التعلم ذات اجلودة
العالية .مل ينجح أعضاء جملس األمناء حىت اآلن ابلكامل يف استطالع آراء أولياء األمور على نطاق واسع.


أتهيال مناسبًا ويستفيدون من ب رامج التطوير املهين
جيري تنظيم تق ريبًا مجيع جماالت اإلدارة اليومية للحياة املدرسية ع لى حن ٍو مناسب .إن العاملني مؤهلون ً



حيرص أعضاء القيادة املدرسية على إعداد الطالبات للمشاركة يف التقييمات الدولية ،مثل اختبارات قياس التقدم األكادميي ( ،)MAPويعززون مشاركتهن

املنتظمة ،كما تُستخدم املنشآت املدرسية ذات اجلودة العالية وم رافق التدريس املتخ ص صة على حن ٍو فعال لتع زيز التعلم.

يف مبادرة "سؤال لكل يوم" اليت أطلقتها دائرة التعليم واملعرفة يف أبوظيب  .يستفيد أعضاء القيادة املدرسية بفاعلية من املعلومات الناجتة عن اختبارات قياس
التقدم األكادميي ( ) MAPمن أجل تصميم ب رامج التدخل للطالبات الاليت حيتجن إىل دعم إضايف.

جماالت القوة النسبية:


معرفة مواطن القوة وجماالت التحسني الناجتة عن عمليات التقومي الذايت.



االس رتاتيجيات املتبعة من قبل جملس األمناء ملساءلة القيادة املدرسية.
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جماالت التحسني:


توافق وثيقة التقومي الذايت ابلكامل مع معايري اإلطار الوطين.



ضمان مشاركة أولياء األمور على حن و أكرب يف عملية تطوير املدرسة.

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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