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 معلومات املدرسة

 معلومات عامة 
 مدرسة ليوا الدولية للبنات اسم املدرسة: 

 9276  رقم املدرسة:
 رايض األطفال إىل املرحلة الثانوية اسية: املراحل الدر 

  :**رقم جملس املدرسة

 :*الرسوم الدراسية أمريكي  : *املنهاج الدراسي
 درهم 41850درهم إىل  32500من 

 )عاٍل(
 liwa.pvt@adec.ac.ae  الربيد االلكرتوين:  البطني، العني العنوان: 

 www.lisg.ae كرتوين للمدرسة: املوقع االل 0444 780 (3) 971+ رقم اهلاتف: 
 

 معلومات املوظفني 

 %20 نسبة تغيري املعلمني: 52 عدد املعلمني:

    24: 1 نسبة املعلمني إىل الطلبة: 26 عدد مساعدي املعلمني:

 
 الطلبة معلومات 

 إانث اجلنس: 732 العدد اإلمجايل للطلبة:
 %1 :ي اهلممنسبة الطلبة ذو  %91 نسبة الطلبة اإلماراتيني:

 %2عمان:  %2األردن:  %2اليمن:  اجلنسيات األعلى نسبة يف املدرسة:
 %2: الثانوية %20: املتوسطة %55: االبتدائية %23: رايض األطفال نسبة الطلبة يف كل مرحلة:

 

 معلومات التقييم

 من:  اتريخ التقييم 
12/06/1440 

  إىل:
15/06/1440 

17/02/2019 20/02/2019 

 107 عدد احلصص اليت متت مشاهدهتا:
عدد احلصص املشرتكة اليت 

 11 متت مشاهدهتا

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

  عدد أيًضا وانضم  2016زايرة الّتقييم السابقة اليت أجريت يف عام  ذ. تضاعفت أعداد الطالبات من2016تولت املديرة منصبها منذ افتتاح املدرسة يف عام
معظم جماالت التحسني املذكورة يف الّتقييم  بتلبيةكبري من العاملني إىل املدرسة. توجد فقط إحدى عشرة طالبة يف املرحلة الثانوية. قام أعضاء القيادة املدرسية 

 داد الطالبات.السابق ويقومون ابلتحضري لزايدة إضافية يف أع
  جيدة بشكل عام يف مجيع املواد الّدراسّية. تقوم املعلمات بتخطيط الدروس اهلادفة اليت تليب احتياجات  الطالباتإن األداء العام للمدرسة جيد. إن إجنازات

حافظ أعضاء القيادة على مستوايت حتصيل مستوايت التحدي بشكل متسق للطالبات ذوات اإلجنازات األعلى.  نمجيع الطالبات تقريًبا، لكنهن ال ُيوّفر 
املدرسة على منوذج التقومي الذايت، إاّل أّن األحكام املتضمنة يف منوذج التقومي الذايت ال تطوير جيدة عموًما خالل فرتة شهدت منًوا كبريًا للمدرسة. تستند خطة 

 دولة اإلمارات العربّية املّتحدة.يف املدرسّية دائًما بشكل كامل مع إطار معايري الرقابة والتقييم  تتفق
 

  جودة إجنازات الطلبة   1معيار األداء 
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:

بتحقيق مستوايت حتصيل وتقدم بوترية تفوق  ، وتستمر غالبيتهنإن جودة إجنازات الطالبات جيدة بشكل عام  املربرات:
 يمّي للفئة العمرّية.توقعات املنهاج الّتعل

  حترز مجيع جمموعات الطالبات تقدًما جيًدا عموًما يف مجيع املواد الدراسية. حتقق الطالبات صاحبات اهلمم تقدًما
جيًدا مقارنة ابملستوايت اليت بدأن منها، إال أن الطالبات ذوات اإلجنازات األعلى ال حيققن التقدم القادرات عليه 

  دراسية.بشكل متسق يف احلصص ال
  تتوفرإن مهارات التعلم لدى الطالبات جيدة، حيث أهنن يتعاون على حنو مناسب ويشاركن تعلمهن بثقة. ال 

التعلم بشكل مستقل أو العمل هلن للطالبات، يف عدد قليل من املواد الدراسية، الفرص املنتظمة اليت تتيح 
  إببداع.

 
اعي ومهارات االبتكارجودة التطور الشخصي واالجتم  2معيار األداء   

 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:
 إن سلوك الطالبات ومواقفهن اجليدة جًدا تسهم يف تعزيز الروح املدرسية اإلجيابية القائمة على االحرتام والثقة.  املربرات:

  من خالل املسؤوليات اليت حيرصن على توليها يف  تقديًرا للقيم اإلسالمية والثقافة اإلماراتية الطالباتتظهر
 كمتطوعات يف اجملتمع األوسع.دورهم  من خالل املدرسة وأيًضا 

   منهن يصلن بشكل متأخر إىل املدرسة يف الصباح. الً قلي اً عددتبدي الطالبات أخالقيات عمل قوية، إال أن 
 

 جودة عمليات التدريس والتقييم  3معيار األداء 
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:

تستخدم املعلمات معرفتهن اجليدة مبوادهن الدراسية وفهمهن لكيفية تعلم الطالبات يف التخطيط للدروس اهلادفة   املربرات:
ذوات اليت تليب احتياجات مجيع الطالبات تقريًبا. ال يتم يف مجيع احلصص الدراسية تلبية احتياجات الطالبات 

 كامل.ل  كشاإلجنازات األعلى ب
 .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

 شرح؛ مما ال يتيح ما يكفي من الوقت للقيام ابلعمل املستقل.وقًتا طوياًل يف الأحيااًن املعلمات يقضني 
 

 جودة املنهاج التعليمي  4معيار األداء 
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:
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توجد روابط تركز عملية ختطيط املنهاج التعليمي بشكل متساٍو على تطوير املعرفة واملهارات لدى الطالبات، كما   املربرات:
  قوية بني املواد الدراسية.

 ثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة وتراثها وجمتمعها. عنفرص عديدة للطالبات للتعلم  ييوفر املنهاج التعليم  
  يتم تعديل املنهاج التعليمي على حنو مناسب لتلبية احتياجات مجيع الطالبات تقريًبا، إال أنه ال يليب بشكل كامل

  ات الطالبات املوهوابت واملتفوقات.احتياج
 

 جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم 5معيار األداء 
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد جداً   احلكم:

  لدى املدرسة أنظمة دقيقة جًدا للمحافظة على سالمة اجلميع.  املربرات:
 الصحية بشكل منهجي يف معظم جوانب احلياة املدرسية. حلياةيتم دمج تعزيز أساليب ا 
  توجد يف املدرسة أنظمة فّعالة لتحديد الطالبات صاحبات اهلمم أو املوهوابت واملتفوقات، إال أنه ال يتم دائًما

 توفري مستوايت التحدي الكافية للطالبات املوهوابت واملتفوقات يف احلصص الدراسية.
 

ودة قيادة املدرسة وإدارهتاج 6معيار األداء   
 أداء اثبت   االختالف من التقييم السابق جيد  احلكم:

يعمل أعضاء القيادة املدرسية على تطوير جودة التدريس بناًء على نتائج عملية متابعة األداء املنتظمة والتغذية   املربرات:
إطار معايري الرقابة والتقييم مع دوًما بشكل دقيق  ىتتماشالراجعة املرتبطة هبا، إال أن هذه التغذية الراجعة ال 

 املدرسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
 .يقوم أعضاء جملس األمناء مبساءلة أعضاء القيادة املدرسية حول التحسينات من خالل وضع أهداف صارمة هلم 
 املعلمات بفعالية لتعزيز  تخدمهاتساملنشآت املدرسية املصممة على حنو مالئم مرافق تعلم متخصصة  توفر

 اإلجنازات اجليدة.
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 التقدم احملرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 

 

 

 

 

 

 

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

  ر إىل االجتماعات شهدت مشاركة أولياء األمور حتسًنا، حيث يستخدم أعضاء القيادة املدرسية عدًدا من األساليب املبتكرة لتشجيع أولياء األمور على احلضو
ببث املعلومات بشكل منتظم حول  واستطالع آرائهم حول توجه املدرسة املستقبلي، ويشمل ذلك أتسيس قناة تلفزيونية رقمية على شبكة اإلنرتنت تقوم

 يضم جملس األمناء أعضاء من أولياء األمور وهم ميثلون آراءهم يف اجمللس. والفعاليات املدرسة.  الطالباتإجنازات 
 من الطالبات ال  قليالً تأخر أي منهن على الدروس، إال أن عدًدا تلنادر اآلن أن حتسنت مستوايت التزام الطالبات بوقت احلصص الدراسية وابلتايل أصبح من ا

 الطابور الصباحي وغالًبا عقب انتهاء النشيد الوطين وتالوة القرآن الكرمي. إىليزلن يصلن بشكل متأخر 
 جوانب أساسية حىت تبقى إجنازات الطالبات وجودة التدريس جيدة متتلك املدرسة قدرة جيدة بشكل عام على التحسني. قام أعضاء القيادة املدرسية بتحسني 

اللغة العربية كلغة رايض األطفال و الرتبية اإلسالمية والدراسات االجتماعية يف ماديت إمجااًل. أشرف أعضاء القيادة على التحسينات يف إجنازات الطالبات يف 
 الزايدة الكبرية يف أعداد الطالبات. مع ابلتعاملائية، وقاموا ابلوقت نفسه أوىل يف املرحلة املتوسطة والعلوم يف املرحلة االبتد

 

 

  

 دورة التقييم احلالية:

 جيد

 دورة التقييم السابقة:

 جيد
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 دعم القراءة
 

 .تقوم الطالبات بزايرة املكتبة أسبوعًيا حلضور حصص  توفر املكتبة اجملهزة على حنو مالئم بيئة تشجع على القراءة للحصول على املعلومات وألجل املتعة
 اللغة اإلجنليزية، كما أهنن يقمن بزايرهتا خالل فرتات االسرتاحة للقراءة ألجل املتعة.القراءة يف اللغة العربية و 

  واألجهزة املكتبة على جمموعة جيدة جًدا من الكتب الروائية والعلمية الصادرة ابللغتني العربية واإلجنليزية. تستخدم الطالبات أيًضا احلواسيب حتتوي
 جد نظام للبحث عن الكتب على شبكة اإلنرتنت.طالع على الكتب، كما يو اللوحية لال

 مبادرة "اترك كل  يتم تنظيم حصص قراءة يومية يف رايض األطفال واملرحلة االبتدائية، وجلسات قراءة منتظمة للمرحلتني املتوسطة والثانوية. تطبق املدرسة
 شيء وابدأ ابلقراءة" بنجاح يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية.

 ن بكتابة نقد مدروس للقصائد والكتب ويعربن عن األفكار الرئيسة يف القصص من خالل كتابة مقاطع موسعة ومثرية لالهتمام، كما أهنبات الطالقوم ت
 ن ابملشاركة يف مسابقات القراءة والتهجئة.يستمتع

 عرب و  ة لدى الطالبات بشكل منتظم يف احلصص الدراسيةتقوم املعلمات بتقييم مهارات الكتابرسة لدعم القراءة يف خطة تطويرها، و يتم تضمني خطة املد
 (.MAPاختبارات قياس التقدم األكادميي )

  حول أساليب القراءة املوجهة. مشورةيوفر برانمج التطوير املهين املستمر واملخطط على حنو مناسب 
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 جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني
 

 

 

 

 

 

 

  

 جوانب القوة الرئيسة
 للقيم اإلسالمية ووعيهن ابلثقافة اإلماراتية وثقافات العامل األخرى. فهم الطالبات 
  حتقيق الطالبات تقدًما فعااًل يف التطور الشخصي واألكادميي.ضمان الذي ينعكس من خالل و أثر اإلجراءات اليت يتخذها أعضاء القيادة املدرسية 
 ن يف مجيع املواد الدراسية.يدعم إجنازاهت؛ مما اكتساب الطالبات السريع للغة اإلجنليزية 
 .العالقات السائدة بني العاملني والطالبات، وترتيبات احملافظة على سالمة اجلميع 
 

 جماالت التحسني الرئيسة
  اإلجنازات األعلى يف مجيع احلصص الدراسية من خالل ما يلي: اتوذو  اتواملتفوق للطالبات املوهوابتتوفري مستوايت التحدي الدقيقة 

تلبية احتياجات الطالبات ذوات اإلجنازات املتعلق بد من تلقي املعلمات التغذية الراجعة، عقب املشاهدات الصفية، واليت تركز على جودة ختطيطهن التأك -
 األعلى.

ي اإلضافية للطالبات ذوات مستوايت التحد توفرتعزيز النهج املتسق لتخطيط املنهاج التعليمي يف مجيع املواد الدراسية، لتسليط الضوء على الفرص اليت  -
 اإلجنازات األعلى.

 
 الطالبات ابلوقت من خالل ما يلي: حتسني التزام 

 التأكد من امتالك اجلميع فهًما واضًحا حول وقت بدء الدوام املدرسي. -
 باحي.تعزيز نظام العقوابت واملكافآت احلايل لتشجيع مجيع الطالبات على الوصول يف الوقت احملدد حلضور الطابور الص -
 العمل بشكل وثيق مع أولياء األمور لتعزيز ثقافة االلتزام ابلوقت. -

 
 ل ما يلي:قيام أعضاء القيادة املدرسّية بتعديل املنهاج الّتعليمّي على حنو أكرب حىت يليب متطلبات الزايدة الكبرية يف أعداد الطالبات من خال 

 رات يف املرحلة الثانوية.زايدة جمموعة املواد الّدراسّية املقدمة لتوفري اخليا -
 إبرشاد الطالبات لتشمل الرتكيز بشكل كبري على خيارات املواد املرتبطة ابلتعليم والوظائف واحلياة املستقبلية.تعزيز الرتتيبات احلالية املعنية  -
 حتسني عملية التخطيط لتلبية احتياجات الطالبات املوهوابت واملتفوقات. -
 املنهاج التعليمي املوسع. متطلباتالئمة لتلبية التأكد من توفري املصادر امل -
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 : جودة إجنازات الطلبة1معيار األداء 

 الثانوية املتوسطة االبتدائية رايض األطفال مؤشرات األداء:

 الرتبية اإلسالمية
 جيد جيد جيد جيد جداً  التحصيل

 جيد جيد جيد جيد جداً  التقدم

 
 غة العربيةالل

 )كلغة أوىل(

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جداً  جيد جيد جداً  التقدم

 
 اللغة العربية*
 )كلغة اثنية(

 

 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق التحصيل

 التقدم
 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق

 
 الدراسات االجتماعية

 ال ينطبق جيد جيد جيد التحصيل

 ال ينطبق جيد جيد جيد جداً  التقدم

 
  اللغة االجنليزية

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جيد التقدم

 
  الرايضيات

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جيد التقدم

 
  العلوم

 جيد دجي جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جداً  جيد التقدم

 املواد األخرى
 )فن، موسيقى، رايضة(

 جيد جيد جيد جيد التحصيل

 جيد جيد جيد جيد التقدم

 جيد جيد جيد جيد مهارات التعلم

 *خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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مية
سال

 اإل
رتبية

 ال

 ت يف الرتبية اإلسالمية جيدة بشكل عام وجيدة جًدا يف رايض األطفال.إن إجنازات الطالبا 
  إىل حتقيق مستوايت حتصيل متميزة عموًما، بينما تظهر  2017/2018تشري التقييمات الداخلية املدرسية لنهاية العام الدراسي

البيتهن حيققن مستوايت تفوق توقعات مستوايت حتصيل جيدة إمجااًل ألن غ وأعمال الطالبات األخرية حتقيق احلصص الدراسية
 املنهاج التعليمي. إن مستوايت التحصيل يف رايض األطفال جيدة جًدا.

  الطالبات  تبديرايض األطفال فهًما لسورة الناس ويقمن بتالوهتا بوضوح، أما يف املراحل األخرى،  األطفال يفتظهر غالبية كبرية من
إلميان والذي ينعكس يف سلوكهن ومواقفهن، ومع وصول الطالبات إىل الصف العاشر، يستطعن فهًما واضًحا ملبادئ اإلسالم وأمهية ا

 طورة يف مجيع املراحل.تيف حياهتن. تعترب مهارات التالوة لدى الطالبات غري م املستمدة منها قيمالقراءة سورة الكهف ويطبقن 
 مكن من مناقشة املفاهيم مع قريناهتن. حتقق طالبات رايض األطفال حترز الطالبات تقدًما جيًدا ألهنن يتولني مسؤولية تعلمهن ويت

 تقدًما جيًدا جًدا.

  

ربية
 الع

لغة
 ال

  يف اللغة العربية كلغة أوىل جيدة بشكل عام، وجيدة جًدا يف رايض األطفال واملرحلة املتوسطة، بينما حيقق العدد إن إجنازات الطالبات
 للغة العربية كلغة اثنية تقدًما جيًدا.القليل من الطالبات الاليت يدرسن ا

  متميزة، بينما تظهر احلصص  إىل حتقيق مستوايت حتصيل 2017/2018تشري التقييمات الداخلية املدرسية لنهاية العام الدراسي
هاج حيققن مستوايت تفوق توقعات املنأن غالبيتهن حيث  الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة 

 التعليمي يف مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.
  احلروف وأصواهتا املختلفة بشكل دقيق، بينما تظهر طالبات املرحلة االبتدائية مهارات قراءة متييز طالبات رايض األطفال تستطيع

تظهر طالبات املرحلة املتوسطة  بديلة هلا. ةوهنايسرد طورة على حنو مناسب ويستطعن حتديد الفكرة الرئيسة يف القصة واقرتاح تم
فهًما جيًدا لقواعد النحو عند القراءة والكتابة، إال أن طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ال يستخدمن دائًما اللغة العربية 

مل وسائل التواصل الفصحى عند التحدث. تقرأ الطالبات يف املرحلة الثانوية جمموعة واسعة ومتنوعة من النصوص، اليت تش
االجتماعي، ويتفكرن فيها بشكل انقد، على سبيل املثال، آاثر التقنية احلديثة على العالقات الشخصية. ال تقوم طالبات املرحلة 

 .بشكل منتظمالثانوية ابلكتابة بتوسع 
 البات رايض األطفال واملرحلة املتوسطة حترز الطالبات تقدًما جيًدا يف مهارات التحدث واالستماع والقراءة والكتابة، بينما حتقق ط

م تقدًما جيًدا جًدا. حترز الطالبات الاليت يدرسن اللغة العربية كلغة اثنية تقدًما أفضل يف القراءة والكتابة أكثر من التحدث ابستخدا
 اللغة العربية الفصحى.

  

عية
تما

الج
ت ا

اسا
لدر

 ا

  ة بشكل عام وجيدة جًدا يف رايض األطفال.يف الدراسات االجتماعية جيد الطالباتإن إجنازات 
  مقبولة على أقل تقدير يف رايض  إىل حتقيق مستوايت حتصيل 2017/2018تشري التقييمات الداخلية املدرسية لنهاية العام الدراسي

حتقيق مستوايت حتصيل  ، بينما تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطالبات األخريةاألطفال ومتميزة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة
 جيدة بشكل عام ألن غالبيتهن حيققن مستوايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي.

 لفروع الدراسات االجتماعية مثل مفهوم املواطنة واتريخ وجغرافيا دولة اإلمارات العربية املتحدة،  تظهر الطالبات معرفة وفهم مناسبني
ال تقديرهن للتضحيات اليت يبذهلا اجلنود من خالل شرحهن ملفردات مثل "الشهيد"، على سبيل املثال، تظهر طالبات رايض األطف

أما يف املرحلة االبتدائية، تقوم الطالبات بثقة مبناقشة كيفية أتسيس احتاد دولة اإلمارات وملاذا الوحدة جتعل الدولة قوية. تستطيع 
ت مثل التخطيط العمراين فيها والذي أدى إىل منو املدن. ال تظهر طالبات املرحلة املتوسطة اإلشارة إىل إجنازات دولة اإلمارا

 مصادر الطاقة البديلة.تطوير الطالبات بشكل كامل بعد تقديرهن ألمهية املبادرات الوطنية مثل 
 .حترز الطالبات تقدًما جيًدا بشكل عام وجيًدا جًدا يف رايض األطفال 
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يزية
الجنل

غة ا
 الل

 اللغة اإلجنليزية جيدة يف مجيع املراحل.إن إجنازات الطالبات يف  
 ( تشري اختبارات قياس التقدم األكادمييMAP يف مهارات القراءة واستخدام اللغة للعام )تقدم قوي مقارنة إحراز إىل  2018

لطالبات تظهر حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة بشكل عام. تظهر احلصص الدراسية وأعمال ا هاابملستوايت األولية الضعيفة، لكن
 األخرية حتقيق مستوايت حتصيل جيدة ألن غالبيتهن حيققن مستوايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي.

  تظهر غالية الطالبات مهارات استماع وحتدث وقراءة وكتابة تفوق توقعات املنهاج التعليمي. تتعلم طالبات رايض األطفال بسرعة
زية البسيطة، أما يف املرحلة االبتدائية، تستخدم الطالبات جمموعة من املصادر جلمع متييز احلروف وقراءة وكتابة الكلمات اإلجنلي

قة بشكل شفهي وكتايب، ويف املرحلة املتوسطة، تساعد مهارات الطالبات اجليدة يف القراءة والفهم على كتابة املعلومات ومشاركتها بث
ل حتدث الطالبات بطالقة وتعبري ابللغة اإلجنليزية إجراء ية، يسهّ مقاالت قصرية منظمة على حنو مناسب، أما يف املرحلة الثانو 

ال تستخدم طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة دائًما عالمات الرتقيم . املطروحة حول مسائل تتعلق ابملوضوعات محاسيةمناظرات 
 والتهجئة الصحيحة عند الكتابة.

 مهارات التحدث واالستماع والقراءة والكتابة. حتقق مجيع جمموعات الطالبات تقدًما جيًدا يف 

  

ات
ضي

لراي
 ا

 .إن إجنازات الطالبات يف الرايضيات جيدة يف مجيع املراحل 
 ( تشري اختبارات قياس التقدم األكادمييMAP للعام )هاإىل إحراز تقدم قوي مقارنة ابملستوايت األولية الضعيفة، لكن 2018 

تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيقهن مستوايت حتصيل  بشكل عام. تظهر حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة
 جيدة ألن غالبيتهن حيققن مستوايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي.

 عداد تظهر الطالبات فهًما واثًقا لألعداد وتطبيقاهتا، على سبيل املثال، تتعاون طالبات رايض األطفال مبهارة للقيام جبمع وطرح األ
الفردية، أما يف املرحلة االبتدائية، حتفظ الطالبات جداول الضرب ويطبقن تعلمهن بدقة عند حساب املساحة واحمليط. تطور طالبات 

البيانية. تقوم طالبات املرحلة الثانوية يف اجلداول املرحلة املتوسطة مهارات جيدة يف اجلرب واهلندسة ويطبقنها لرسم املعادالت اخلطية 
بيق فهمهن الراسخ للنظرايت احلسابية مثاًل لتقسيم الزاوية وإثبات نقطة التالقي. تعترب مهارات حل املشكالت املفتوحة لدى بتط

 الطالبات أقل تطورًا.
  اليتهام قدر كاٍف من امل، بينما ال يتم توفري ةوالقسماجلمع والطرح والضرب مهارات حتقق مجيع جمموعات الطالبات تقدًما جيًدا يف 

 تنطوي على حتدايت للطالبات ذوات اإلجنازات األعلى.
  

لوم
 الع

  إجنازات الطالبات يف العلوم جيدة بشكل عام وجيدة جًدا يف املرحلة االبتدائية.إن 
 ( تشري اختبارات قياس التقدم األكادمييMAP للعام )هاإىل إحراز تقدم قوي مقارنة ابملستوايت األولية الضعيفة، لكن 2018 

صيل ر حتقيق مستوايت حتصيل ضعيفة بشكل عام. تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطالبات األخرية حتقيقهن مستوايت حتتظه
 غالبيتهن حيققن مستوايت تفوق توقعات املنهاج التعليمي. جيدة ألن

  تظهر غالبية الطالبات مستوايت معرفة وفهم للعلوم الفيزايئية واحلياتية وعلوم األرض والفضاء تفوق توقعات املنهاج التعليمي، على
سبيل املثال، تستخدم طالبات رايض األطفال حس املبادرة لديهن ملعرفة املزيد عن احليواانت اليت تعيش يف الصحراء، أما يف املرحلة 

إلجراء حبث حول تشكل األحافري، ويف املرحلة املتوسطة، يف إهلامهن انبهار الطالبات ابلديناصورات واألحافري  يسهماالبتدائية، 
تمكن معظمهن من شرح كيفية انتقال املوجات عرب املواد املختلفة. تستخدم تلقوى الفيزايئية بسرعة وابلتايل يتطور فهم الطالبات ل

 ة لتعزيز فهمهن حول القضااي البيئية.الطالبات أيًضا معرفتهن العلمي
  ،حتقق مجيع جمموعات الطالبات تقدًما جيًدا على أقل تقدير يف مهارات التحقيق والتجريب واالستقصاء، أما يف املرحلة االبتدائية

خالل اختبار التفاعالت حترز الطالبات تقدًما جيًدا جًدا، ويف املرحلة الثانوية، تظهر الطالبات مهارات استقصائية جيدة مثاًل من 
للحرارة، ومع هذا، ال تتوفر فرص كافية تتيح للطالبات ذوات اإلجنازات األعلى ختطيط استقصاءاهتن أبنفسهن مما اجلاذبة الطاردة و 

 حيد من تقدمهن.
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رى
ألخ

د ا
ملوا

 ا

 ة. إن مستوايت التحصيل جيدة ألن غالبيتهن إن إجنازات الطالبات يف املواد األخرى جيدة بشكل عام وجيدة جًدا يف الرّتبية الرايضي
جيدة جًدا ألن غالبية كبرية من الطالبات  الرايضيةحيققن مستوايت تفوق توقعات املنهاج الّتعليمّي. إن مستوايت التحصيل يف الرّتبية 

 حيققن مستوايت تفوق توقعات املرحلة الّصفّية.
 ات مستوايت تفوق توقعات املنهاج الّتعليمّي.ُتشري التقييمات الداخلية إىل حتقيق معظم الطالب 
  يشاركن حبماس يف سباقات  ماوالركض النشط عند اجليد جًدا بني حركة اليد والعني التناسقتستطيع طالبات رايض األطفال استخدام

 يق.دقالتحمل على دقات القلب بشكل  اتالتتابع، بينما تقوم الطالبات األكرب سًنا بقياس وتسجيل آاثر تدريب
  تتعلم الطالبات، يف الرّتبية الفنية، جمموعة من األساليب الفنية اليت يقمن بتطبيقها بشكل مبدع، على سبيل املثال، تطبق طالبات

 املرحلة االبتدائية أساليب التظليل إلنتاج أمناط فنية مكسيكية.
 عات املختلفة املستخدمة يف األنواع املوسيقية املختلفة مثل تستطيع الطالبات األكرب سًنا، يف الرّتبية املوسيقية، التمييز بني اإليقا

 موسيقى اجلاز واهليب هوب.
  ،تتعلم الطالبات، يف تقنية املعلومات واالتصاالت، حول استخدام جمموعة من الربامج ويقمن إبجراء البحث على شبكة اإلنرتنت

 كة اإلنرتنت.اإلذاعة عرب القناة اليت تبث على شبتقدمي كما أهنن يشاركن يف 
 أحيااًن وقًتا طوياًل يف نسخ املعلومات بداًل من حل املشكالت وإجراء  قضنيي ، لكنهنحترز الطالبات تقدًما جيًدا يف املواد األخرى

 البحث يف تقنية املعلومات واالتصاالت.

  

علم
 الت

ات
هار

 م

 ة تعلمهن ويظهرن فهًما جيًدا ملواطن القوة لديهن إن مهارات التعلم جيدة لدى الطالبات، حيث أهنن يستمتعن بتويل مسؤولي
يستخدمن التقنيات اجلديدة واجلوانب اليت حتتاج إىل حتسني. تعمل الطالبات على حنو مناسب مع بعضهن البعض حلل املشكالت و 

 بكفاءة.
  العمليات احلسابية لفهم تفكر الطالبات بشكل إبداعي وينشئن روابط واضحة بني جوانب التعلم، على سبيل املثال، يستخدمن

 السرعة والتسارع يف العلوم.
  تستخدم الطالبات معرفتهن ابحلياة اليومية لتحسني أعماهلن مثل إثراء كتاابهتن الوصفية ابللغة اإلجنليزية من خالل وصف اإلجازات

 العائلية.
 تقر الطالبات، يف أقلية من احلصص الدراسية، إىل تظهر الطالبات، يف الصفوف واألنشطة الالصفية، فهًما انمًيا لرايدة األعمال. تف

وقًتا طوياًل يف االستماع إىل شرح خالهلا يقضني حيث أهنن الفرص اليت تتيح هلن إجراء البحث األصلي والتفكري بشكل انقد، 
 املعلمات أو يقمن بنسخ غري ضروري للتمارين.
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حسنيجماالت الت جماالت القوة النسبية املواد  

 الرتبية اإلسالمية
  فهم الطالبات ملبادئ اإلسالم وتطبيقها يف حياهتن

  اليومية.
 

 .مهارات التالوة يف مجيع املراحل  
  

 اللغة العربية
 .مهارات القراءة لدى الطالبات  
  التقدم الذي حترزه طالبات رايض األطفال واملرحلة

  املتوسطة.

  واملتوسطة اللغة العربية استخدام طالبات املرحلتني االبتدائية
 الفصحى عند التحدث.

 .مهارات الكتابة املوسعة يف املرحلة الثانوية 

الدراسات 
 االجتماعية

  معرفة طالبات رايض األطفال واملرحلة االبتدائية
  بتاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 .معرفة الطالبات إبجنازات دولة اإلمارات  

  الوطنية مثل تطوير مصادر الطاقة البديلة.فهم الطالبات للمبادرات  
  

 اللغة االجنليزية
  اكتساب الطالبات السريع ملهارات التحدث اليت

  تدعم إجنازاهتن يف مجيع املواد الدراسية.
 .مهارات الكتابة املوسعة لدى الطالبات  

  التهجئة طالبات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف استخدام مهارات
 .الصحيحة لرتقيموعالمات ا

 

 الرايضيات
 .فهم الطالبات لتطبيقات األعداد 
  قدرة طالبات املرحلة املتوسطة على تطبيق معرفتهن

  ابجلرب واهلندسة.

 .مهارات الطالبات يف حل املشكالت املفتوحة  
 يف  تطبيق املعرفة احلسابية على مواقف احلياة الواقعية بشكل متزايد

 مجيع املراحل.

 العلوم

 الطالبات اجليد يف تطوير مهارات التحقيق  تقدم
  والتجريب واالستقصاء.

  املعرفة العلمية لدى طالبات املرحلة االبتدائية مثاًل
 حول األحافري.

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

 

 املواد األخرى
  يف األعمال الفنية.إبداع الطالبات  
  التقدم اجليد جًدا الذي حترزه الطالبات يف اكتساب

  مهارات الرتبية الرايضية وتطبيقها.

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

  
 

  تقصاء لدى الطالبات.مهارات البحث واالس  مهارات التعلم
  مشاركتهنمهارات التعاون اجليدة لدى الطالبات و 

 .بثقة تعلمهن

  توفري املزيد من الفرص املتسقة اليت تتيح تطبيق مهارات التفكري
   الناقد يف مواد املناهج العربية.
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 : جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار2معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية توسطةامل الثانوية

 التطور الشخصي جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

ت العربية املتحدة وثقافات افهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمار  متميز متميز متميز متميز
 العامل

سؤولية االجتماعية ومهارات االبتكارملا جيد جيد جيد جيد  

  حس يعترب ، و اابلثقافة اإلماراتية وثقافات العامل متميزً وعيهن إن جودة التطور الشخصي لدى الطالبات جيدة جًدا ويعد مستوى فهمهن للقيم اإلسالمية و
 املسؤولية ومهارات االبتكار لديهن جيدين. 

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

 نسبةة الصحية من خالل املشاركة يف التمارين الرايضية اليومية وإحضار األطعمة الصحية إىل املدرسة. إن ُتظهر الطالبات التزاًما قواًي إبتباع أساليب احليا 
قليالً %، غري أن 95حضور الطالبات جيدة حيث تصل إىل   منهن يصلن إىل املدرسة عقب بدء طابور الصباح.  عدداً 

 ما كبريًا لعقيدهتن اتخلل مجيع جوانب حياهتن املدرسية. ُتظهر الطالبات احرت ربية املتحدة يدولة اإلمارات الع إن فهم الطالبات املمتاز للقيم اإلسالمية وثقافة
على ممارساهتن اليومية، مثل مساعدة اآلخرين على تعلم القراءة. ُتظهر الطالبات وعًيا كبريًا ابلقيم اإلميان كما تنعكس قيم   ،من خالل استخدام املصلى

 مارات العربية املتحدة، مثل الضيافة، كما يقدمن أعمااًل رائعة ومبتكرة حول أساليب احلياة املتبعة يف البلدان األخرى. التقليدية واحلديثة يف دولة اإل
  يف جمموعة جديرة ابالهتمام من املشاريع املنفذة يف اجملتمع األوسع. تستخدم حيرصن على املشاركة ُتظهر الطالبات أخالقيات عمل جيدة جًدا يف املدرسة و

رن احلادي الطالبات الوسائط الرقمية بطرق مبتكرة إلذاعة األخبار املدرسية، مما يساعدهن على االستعداد بشكل مناسب جًدا ملتطلبات العمل يف الق
يف احلصص تطورًا  تعد أقلوالعشرين، كما أهنن يشاركن يف نطاق من املشاريع املبتكرة، مثل تصميم وبناء مناذج السيارات، يف حني أن مهارات االبتكار 

 الدراسية. 
  وار ابحلفاظ تشارك الطالبات بفاعلية يف برامج محاية البيئة حيث قمن، على سبيل املثال، بتنظيف منطقة يف جبل حفيت ووضعن الالفتات اليت ُتذكر الز

 على نظافة املكان.    

 
 :جماالت القوة النسبية

  ل مواقفهن وسلوكهن وعالقاهتن مع اآلخرين.من خاليتجلى فهم الطالبات للقيم اإلسالمية، كما 
  .التزام الطالبات القوي إبتباع أساليب احلياة الصحية 

 
  جماالت التحسني:

  حضور الطالبات والتزامهن ابلوقت على حنٍو أكرب. ايتحتسني مستو 
 .مهارات االبتكار لدى الطالبات يف احلصص الدراسية 
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 والتقييم : جودة عمليات التدريس3معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 التدريس ألجل تعلم فعال جيد جيد جيد جيد

 التقييم جيد جيد جيد جيد

  لرتبية اإلسالمية والدراسات االجتماعية وقد شوهدت مناذج ملمارسات التدريس اجليدة جًدا يف حصص ا ،جيدة إمجااًل التقييم إن جودة عمليات التدريس و
املرحلة االبتدائية، وتعد ممارسات التدريس املطبقة يف حصص الرتبية الرايضية يف رايض األطفال واملرحلة املتوسطة والعلوم يف يف رايض األطفال واللغة العربية 

 جيدة جًدا يف مجيع املراحل.
 من أنشطة  املعلمات دائًما بتخطيط قدر كافٍ  ملعظم الطالبات. ال تقوم ودعم مناسبة مستوايت حتدية ويوفرن تتمتع املعلمات مبعرفة جيدة ابملادة الدراسي

توقعات عالية تنص على أن تتعلم الطالبات بشكل مناسب وأن ميتلكن العمل اليت تنطوي على حتدايت للطالبات ذوات التحصيل األعلى، يف حني أهنن 
  هادف، وحترص املعلمات على أن تعرف الطالبات ما هو مطلوب منهن وأن حيصلن على املصادر الالزمة إلمتام عملهن. يقمن بتخطيط الدروس على حنوٍ 

  يف العمل الذي يقمن به وللتحقق من تقدمهن. تشجع املعلمات طالبات  بتأنٍ تستخدم املعلمات األسئلة املوجهة مبهارة لتشجيع الطالبات على التفكري
اإلمالء واللغة يف أعمال قريناهتن. تشجع املعلمات الطالبات من قواعد  حققئية على مناقشة أعماهلن مع بعضهن البعض، مثاًل، من خالل التاملرحلة االبتدا

ل حلول للمشكالت يف غالبية احلصص الدراسية، لكن ال يتم االستفادة من بعض الفرص املمكنة لتعزيز مهارات البحث املستقإجياد على التفكري يف 
 واالبتكار وحل املشكالت.  

  بفاعلية ويستخدمنها جتري املعلمات مقارنة معيارية مرجعية إلجنازات الطالبات قياًسا إىل التوقعات الدولية، ويقمن بتحليل املعلومات الناجتة عن التقييم
 ملواطن القوة واحتياجات التعلم لدى الطالبات. اجيدً  افهمً  املعلمات متتلك. تقريبا مبهارة يف صياغة اخلطط املستقبلية لدعم مجيع اجملموعات واألفراد

  تغذية راجعة شفهية وكتابية دقيقة لضمان اطالع الطالبات ابلكامل على اخلطوات املقبلة الالزم اختاذها من أجل حتسني مستوى اإلجنازات. املعلماتتوفر  

 
 :جماالت القوة النسبية

 .عمليات التقييم الداخلية 
 أعالهتدريس اجليدة جًدا اليت شوهدت يف حصص الرتبية الرايضية ويف املواد واملراحل املذكورة ممارسات ال. 

 
  جماالت التحسني:

  ابتساق للطالبات ذوات التحصيل األعلى. مستوايت التحدياستخدام املعلومات الناجتة عن التقييم يف توفري 
 قد يف مجيع احلصص الدراسية. تعزيز مهارات التعلم املستقل واالبتكار والتفكري النا 
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 : جودة املنهاج التعليمي4معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

 تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه جيد جيد جيد جيد

 مواءمة املنهاج التعليمي جيد جيد جيد جيد

  املعايري األساسية املشرتكة لوالية  يتماشى معوتطبيقه ومواءمته جيدة إمجااًل. تعتمد املدرسة املنهاج األمريكي الذي التعليمي ميم املنهاج تصعملية إن جودة
كما   ،البات ومهاراهتن بفاعليةتوازن ويُطور معرفة الطالو ابلشمولية املنهاج  يتسممجيع املراحل الدراسية. يف كاليفورنيا يف اللغة اإلجنليزية والرايضيات والعلوم 

الطالبات إعداًدا مناسًبا للمرحلة  يتم إعدادأنه يدعم تقدم واستمرارية خربات التعلم ضمن املواد الدراسية مما يضمن بناء الطالبات على إجنازاهتن السابقة. 
 املقبلة من التعليم يف املدرسة وما بعدها. 

  ط املنهاج التعليمي وتصميمه. يقوم يطعملية ختتية تقدم منهاج أمريكي" تنعكس بوضوح يف ايس "مدرسة إمار أتساليت تنص على إن رسالة جملس األمناء
، وتستفيد الطالبات من العربية املتحدة ضمن املنهاجمع موضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات مرتابطة صالت  بتأسيسأعضاء القيادة الوسطى 

 األنشطة واملسابقات اليت جتري ابنتظام من أجل اكتساب فهم قوي للثقافة اإلماراتية.  الفرص املتاحة للمشاركة يف
  اسية مما مُيكن الطالبات من يتيح املنهاج التعليمي لطالبات املرحلة الثانوية االختيار ما بني نطاق حمدود من املواد الدراسية. توجد روابط قوية بني املواد الدر

 خرى لدعم تعلمهن.نقل مهاراهتن من مادة أل
  حتياجات الطالبات املوهوابت الكامل شكل  بتلبيته جيري أعضاء القيادة املدرسية مراجعة منتظمة للمنهاج التعليمي، إال أهنم ال حيرصون حىت اآلن على

 واملتفوقات. 
 ض األطفال مبحاكاة عملية شراء وبيع أغراض البقالة والزهور حيث تقوم الطالبات يف راي ،يعزز املنهاج التعليمي مهارات التقنية وأداء املشاريع منذ البداية

من األنشطة  اواسعً  ا، وتستخدم الطالبات األكرب سًنا التقنية الرقمية يف إذاعة األخبار املدرسية، كما توفر املدرسة أيًضا نطاقً النقودملساعدهتن على فهم قيمة 
 . الالصفية ملساعدهتن على تطوير اهتماماهتن ومواهبهن

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

 لوطنية، مثل برانمج "هوييت"، كما أن االحتفاء بقيم حمددة جيري تدريس برانمج الرتبية األخالقية كمادة منفصلة مع الرتكيز بشكل مالءم على األولوايت ا
 ملبادئ التسامح واالحرتام واملسؤولية.   فعااًل  االطالبات فهمً اكتساب يف كل شهر يدعم 

 
 :جماالت القوة النسبية

 .تعزيز التقنية ومهارات أداء املشاريع يف مجيع جماالت املنهاج التعليمي 
  ملنهاج التعليمي والصالت مع موضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.ا موادالروابط املنظمة بني 

 
  جماالت التحسني:

 .االستمرار يف تطوير منهاج املرحلة الثانوية اجلديد لتوفري قدر أكرب من اخليارات 
  ت واملتفوقات. مركزة للطالبات املوهواب مستوايت حتدياخلطط املوضوعة يف مجيع املواد توفر أن 
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  : جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم5معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رايض األطفال االبتدائية املتوسطة الثانوية

يبات احلماية/"محاية احملافظة على صحة الطلبة وسالمتهم، مبا يف ذلك إجراءات وترت جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 
 الطفل"

 رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم  جيد جيد جيد جيد

 بينما تعد جودة  ،التدابري املعنية بشؤون الصحة والسالمة جيدة جًداتعترب  .إن جودة محاية الطالبات ورعايتهن وتقدمي اإلرشاد والدعم هلن جيدة جًدا عموًما
 الدعم والرعاية جيدة. 

 وقد قامت املعلمات والطالبات بعمل مقاطع فيديو حتظى بتقدير  ،ظ املدرسة على سالمة اجلميع من خالل األنظمة الفعالة املعنية حبماية الطالباتحتاف
 ا. ا بكفاءة كبرية حال وقوعههيتم التعامل معو حاالت تنمر حتدث اجملتمع املدرسي لتوعية اجلميع بكافة أشكال سوء املعاملة، واندرًا ما 

 آمنة جًدا وصحية. إن املنشآت واملصادر والتجهي زات املدرسية تضمن تفقدات السالمة الشاملة واملفصلة والسجالت والتحليل الدقيق للحوادث توفري بيئة 
 ذات اجلودة املمتازة تليب احتياجات مجيع الطالبات تقريًبا.

 ها يف معظم جماالت احلياة املدرسية.جمية ويتم دُتطبق اإلجراءات املتخذة لتعزيز أساليب احلياة الصحية مبنهج 
  ملعنية بتعزيز احلضور وااللتزام ابلوقت عالية جًدا من مستوايت تتسم تدابري اإلشراف على الطالبات بفاعلية عالية يف مجيع األوقات، يف حني أن األنظمة ا

 مل حُتدث األثر املرجو حىت اآلن.
 صاحبات اهلمم من حتقيق تقدم متسق قياًسا الطالبات حبات اهلمم واملوهوابت واملتفوقات، ومُتكن اخلطط الفعالة توجد أنظمة شاملة لتحديد الطالبات صا

 س. و إىل املستوايت اليت بدأن منها، يف حني أن توفري الدعم املختص للطالبات املوهوابت واملتفوقات ال يشكل جزء من مجيع خطط الدر 
  ًا واملقدم للطالبات الاليت يتعلمن اإلجنليزية كلغة إضافية يف تعزيز نقاط القوة يف مستوايت التقدم اليت لوحظت من خالل يسهم الدعم املنظم تنظيًما مناسب

والتقدم اجليد املرصود يف احلصص الدراسية وأعمال الطالبات  ،القراءة واستخدام اللغةيف مهارات ( MAPقياس التقدم األكادميي )اختبارات حتليل بياانت 
 خرية. األ

 ثانوية، وتتم متابعة التنشئة تتطور األنظمة املعنية بتوفري إرشادات مهنية وأكادميية حمددة للطالبات األكرب سًنا متاشًيا مع تزايد أعداد الطالبات يف املرحلة ال
 السليمة للطالبات وتطورهن الشخصي على حنٍو فعال والتعامل مع املشكالت بصفة فورية.  

 
 :النسبيةجماالت القوة 

 .التطبيق الفعال لالسرتاتيجيات املعنية ابحلفاظ على سالمة الطالبات 
  بني العاملني والطالبات.القائمة جودة العالقات 

 
  جماالت التحسني:

 .االسرتاتيجيات املعنية بتشجيع االلتزام ابلوقت وحتسني معدالت احلضور بشكل أكرب 
 ملوهوابت واملتفوقات. الدعم املقدم يف احلصص الدراسية للطالبات ا 
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 : جودة قيادة املدرسة وإدارهتا6معيار األداء 

 مؤشرات األداء:

 فعالية القيادة املدرسية جيد

الذايت والتخطيط للتطوير وميالتق جيد  

 عالقات الشراكة مع أولياء األمور واجملتمع جيد

 احلوكمة* جيد

ر واملرافق واملصادرإدارة املدرسة مبا يف ذلك الكاد جيد  

  دولة اإلمارات العربية الوطنية لولوايت ألاب االتزامً يظهرون إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة إمجااًل. حيدد أعضاء القيادة توجه اسرتاتيجي واضح و
املدرسة، ون تركيًزا قواًي على االستمرار يف حتسني ركة ويتشااملتحدة يشاركهم فيه مجيع أعضاء اجملتمع املدرسي. أسست املديرة وفريق القيادة ثقافة تعلم إجيابي

 إجيابية.السائدة تعد الروح املعنوية  كما
 بينماوتساعد هذه الوثيقة أعضاء القيادة يف وضع خطة تطوير املدرسة الشاملة ،طار الوطينمعايري اإلإبرشادات  وثيقة التقومي الذايت بشكل رئيس تلتزم ، 

تقديراهتم  ألنأعضاء القيادة املدرسية حول جودة التدريس وإجنازات الطالبات يف احلصص الدراسية، وذلك ألهنم تعليقات ان مبالغة يف توجد يف بعض األحي
يًبا اليت مجيع التوصيات تقر تلبية ملواطن القوة وجماالت التحسني وقد عملوا على  اجيدً  افهمً لكنهم ميتلكون مع معايري اإلطار الوطين، ال تتوافق دائما 

 تضمنها تقرير زايرة التقييم السابقة. 
  تضمن اطالع أولياء األمور بشكل مناسب على تقدم بناهتم واخلطوات املبتكرةإن اسرتاتيجيات التواصل، اليت تشمل مبادرة القناة التلفزيونية املدرسية ،

أولياء األمور الكامل يف عمليات التحسني املدرسي مل حتقق حىت اآلن األثر املرجو يف املقبلة يف التعلم والفعاليات املدرسية، إال أن األنظمة املعنية إبشراك 
طنية، واليت هلا مجيع اجملاالت، مثل، التزام الطالبات ابلوقت. توجد عالقات شراكة جيدة مع املدارس األخرى، مثاًل من خالل املشاركة يف املسابقات الو 

 أثر إجيايب على تطور الطلبات عموًما.
  املديرة وفريق وضع جملس األمناء مؤشرات أداء أساسية طموحة للمدرسة، كما يتابع اجمللس التقدم احملرز من خالل الزايرات واالجتماعات ويتوىل مساءلة

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

 لتطوير املهين ن أتهياًل مناسًبا ويستفيدون من برامج الى حنٍو مناسب. إن العاملني مؤهلو جيري تنظيم تقريًبا مجيع جماالت اإلدارة اليومية للحياة املدرسية ع
 صة على حنٍو فعال لتعزيز التعلم. صختذات اجلودة العالية ومرافق التدريس املاملدرسية املنتظمة، كما ُتستخدم املنشآت 

 ( حيرص أعضاء القيادة املدرسية على إعداد الطالبات للمشاركة يف التقييمات الدولية، مثل اختبارات قياس التقدم األكادمييMAPويعززون مش ،) اركتهن
. يستفيد أعضاء القيادة املدرسية بفاعلية من املعلومات الناجتة عن اختبارات قياس أبوظيبيف مبادرة "سؤال لكل يوم" اليت أطلقتها دائرة التعليم واملعرفة يف 

 ( من أجل تصميم برامج التدخل للطالبات الاليت حيتجن إىل دعم إضايف.MAPالتقدم األكادميي )

 
 :لنسبيةجماالت القوة ا

  عمليات التقومي الذايت.الناجتة عن معرفة مواطن القوة وجماالت التحسني 
 .االسرتاتيجيات املتبعة من قبل جملس األمناء ملساءلة القيادة املدرسية 
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  جماالت التحسني:

 وثيقة التقومي الذايت ابلكامل مع معايري اإلطار الوطين.  توافق 
  تطوير املدرسة يف عمليةو أكرب على حنضمان مشاركة أولياء األمور . 

 *خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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School Information  

School Profile 

School Name: Liwa International School for Girls 

School ID: 9276 
School phases: KG - High 

School Council: ** ---- 

School curriculum: * American Fee range and 

category* 

AED32,500 –AED 41,850 

(High) 
Address: 

Al Bateen 

Al Ain Email: liwa.pvt@adec.ac.ae 

Telephone: 
+971 (3) 780 

0444 
Website: www.lisg.ae 

    

Staff Information 

Total number of 

teachers 
52 Turnover rate 20% 

Number of teaching 

assistants 
26 

Teacher- student 

ratio 
1: 24 

    

Students’ Information 

Total number of 

students 
732 Gender Girls 

% of Emirati students 91% 
% of SEN 

students 
1% 

% of largest 

nationality groups 
Yemeni: 2% Jordanian: 2% Omani: 2% 

% of students per 

phase 

KG Primary Middle High 

23% 55% 20% 2% 

    

Inspection Details 

Inspection 

date: 
from 

12/06/1440 
to: 

15/06/1440 

17/02/2019 20/02/2019 

Number of lessons 

observed: 
107 

Number of joint 

lessons observed: 
11 

*Relevant for Private schools only 

** Relevant for Government schools only 
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The overall performance of the school: 

 The principal has been in post since the school opened in 2016. There are now twice as many 

students compared with the 2016 inspection, and many more staff. There are just eleven 

students in the high phase. School leaders have addressed most areas for improvement 

outlined in the previous inspection and are preparing for a further increase in student numbers. 

 The overall performance of the school is good. Students’ achievement is good overall in all 

subjects. Teachers plan purposeful lessons that meet the needs of almost all students. 

However, they do not provide consistent challenge for higher-achieving students. Leaders 

have maintained good attainment overall during a period of rapid growth in the school. The 

school development plan is informed by school self-evaluation. However, judgements in the 

SEF are not always fully aligned with the UAE Inspection Framework.  

 

Performance 

Standard 1 

Students’ Achievement 

Judgment  Good Change from previous 

inspection   

No Change 

Justifications  The overall quality of students’ achievement is good. The majority of 

students continue to attain standards and make progress at rates that 

are above age-related curriculum expectations.  

 All groups of students make good progress overall in all subjects. 

Students who have special educational needs (SEN) make good 

progress from their low starting points. However, higher achieving 

students do not consistently make the progress they could in lessons. 

 Students’ learning skills are good. Students collaborate well and 

communicate their learning confidently. In a few subjects, they do not 

have regular opportunities for independent learning or working 

creatively. 

 

Performance 

Standard 2 

Students’ personal and social development, and their 

innovation skills 

Judgment  Very Good Change from previous 

inspection   

No Change 

Justifications  Students’ very good behaviour and attitudes help to create a wholly 

positive school ethos based on tolerance and trust. 

 Students show their appreciation of Islamic values and national culture 

through the responsibilities they willingly take on in school and as 

volunteers in the wider community.  

 Students demonstrate a strong work ethic but a few arrive late to school 

in the morning.  

 

Performance 

Standard 3 

Teaching and Assessment 

Judgment  Good Change from previous 

inspection  

No Change 
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Justifications  Teachers use their good subject knowledge and understanding of how 

students learn to plan purposeful lessons that meet the needs of almost 

all students. The needs of higher-achieving students are not fully met in 

every lesson. 

 Teachers provide students with clear feedback on what they need to do 

to improve achievement.  

 In the majority of lessons, teachers encourage students to think 

creatively and find solutions to problems. Occasionally they spend too 

long explaining, which leaves insufficient time for independent work.  

 

Performance 

Standard 4 

Curriculum 

Judgment  Good Change from previous 

inspection   

No Change 

Justifications  Curriculum planning pays equally good attention to students’ 

development of knowledge and skills. There are strong links between 

subjects.  

 The curriculum provides rich opportunities for students to learn about 

UAE culture, heritage and society. 

 The curriculum is suitably modified to meet the needs of almost all 

groups. However, it does not fully meet the needs of gifted and talented 

(G&T) students.  

 

Performance 

Standard 5 

The protection, care, guidance and support of students 

Judgment  Very Good Change from previous 

inspection   

No Change 

Justifications  The school has very robust systems for keeping everyone safe.  

 The promotion of healthy lifestyles is systematically built into most areas 

of school life. 

 Effective systems are in place for identifying students who have SEN or 

are G&T. G&T students are not always sufficiently stretched in lessons. 

 

Performance 

Standard 6 

Leadership and management 

Judgment  Good Change from previous 

inspection   

No Change 

Justifications  School leaders are developing the quality of teaching as a result of 

regular monitoring and feedback on performance, although feedback is 

not always rigorously aligned with standards in the UAE Inspection 

Framework. 

 Governors hold school leaders to account for improvement, by means of 

rigorous targets. 

 The well-designed premises provide specialist learning facilities which 

teachers use effectively to promote good achievement.  
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Progress made since last inspection and capacity to improve 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Students now employ a range of resources efficiently to develop as independent 

learners. They use new technologies skilfully to gather information to improve 

achievement. 

 Parental involvement has improved. School leaders use a number of innovative 

approaches to encourage parental attendance at meetings, and to canvass their 

opinion about school future direction. This includes the creation of an on-line digital 

television channel which regularly broadcasts information about students’ 

achievements and school events.  A parent governor represents the views of parents 

on the governing body. 

 Students’ punctuality for lessons has improved so that it is now rare for anyone to be 

late for lessons. However, a few students still arrive late for assembly, often after the 

national anthem and the recitation from the Holy Qu’ran. 

 The overall capacity of the school to improve is good. School leaders have improved 

key areas so that students’ achievement and the quality of teaching remain good 

overall. Leaders have overseen improvements in students’ achievement in KG in 

Islamic education and social studies, Arabic as a first language (AFL) in middle phase 

and science in primary phase. They have achieved this at the same time as managing 

a significant increase in the school roll. 

Previous 

Inspection: 

Good 

Current 

Inspection: 

Good 
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Provision for Reading  

 

 The well-resourced library provides a stimulating environment for reading, both for 

information and recreation. Students visit the library weekly for reading lessons in 

Arabic and in English. They also visit the library during breaktimes to read for 

pleasure. 

 The library has a very good range of fiction and non-fiction books in Arabic and in 

English. Students also use computers and tablets to explore books. There is an on-

line book search system. 

 There are daily reading lessons in KG and primary, and regular reading sessions 

in middle and high phases. The school implements the ‘drop everything and read’ 

approach successfully in Arabic and English. 

 Students write thoughtful appreciations of poems and books, and identify stories’ 

main themes in interesting, extended written work. They enjoy competing in reading 

competitions and spelling bees.  

 The school’s plan for reading is included in the school development plan (SDP). 

Students’ reading skills are assessed regularly by teachers in lessons, and through 

MAP tests. 

 Well-planned professional development programmes provide specific advice on 

guided reading techniques. 
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Key areas of strength and areas for improvements: 

Key areas of strength  

 Students’ understanding of Islamic values and awareness of Emirati and world 

cultures. 

 The impact of school leaders’ actions in ensuring that students make effective 

progress in academic and personal development.  

 Students’ rapid acquisition of English which supports achievement in all subjects. 

 Relationships between staff and students, and arrangements for keeping everyone 

safe. 

Key areas for improvement 

 Rigorous challenge to gifted and talented and higher-achieving students in all 

lessons, by: 

- ensuring that, following lesson observations, teachers receive feedback that 

focusses on the quality of their planning for higher achievers 

- promoting a consistent approach in curriculum planning in all subjects, to 

highlight opportunities for additional challenge for higher achievers.   

 

 Students’ punctuality, by: 

- ensuring that everyone is completely clear about the school starting time 

- building on existing rewards and sanctions systems to encourage all students 

to be present in time for assembly 

- working more closely with parents to foster a culture of punctuality.   

 

 School leaders’ further modification of the curriculum, so that it meets the demands 

of a growing high school population, by: 

- increasing the range of subjects taught to provide choices in the high phase  

- strengthening current arrangements for student guidance to include highly- 

focused advice on subject choice in relation to future education, work and living 

- improving planning to meet the needs of G&T students 

- ensuring that suitable resources are available to meet the needs of an 

expanded curriculum. 
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Performance Standard 1: Students’ Achievement 

Indicators: KG Primary Middle High 

Islamic 

Education 

Attainment 
Very Good Good Good Good 

Progress 
Very Good Good Good Good 

 

Arabic 

(as a First 

Language) 

Attainment 
Good Good Good Good 

Progress 
Very Good Good Very Good Good 

Arabic 

(as additional 

Language) * 

Attainment 
N/A Good Good N/A 

Progress 
N/A Good Good N/A 

 

 

Social Studies  

Attainment 
Good Good Good N/A 

Progress 
Very Good Good Good N/A 

 

 

English  

Attainment 
Good Good Good Good 

Progress 
Good Good Good Good 

 

 

Mathematics  

Attainment 
Good Good Good Good 

Progress 
Good Good Good Good 

 

 

Science  

Attainment 
Good Good Good Good 

Progress Good Very Good Good Good 

Other subjects 

(Art, Music, PE) 

Attainment 
Good Good Good Good 

Progress Good Good Good Good 

Learning Skills 
Good Good Good Good 

*Relevant for Private schools only 
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Is
la

m
ic

 E
d

u
c
a
ti

o
n

 

 Students’ achievement in Islamic education is good overall, and very 

good in KG.  

 2017/18 end-of-year internal school assessments indicate that 

attainment is outstanding overall. In lessons and in their recent work, 

students' attainment is good overall because the majority attain levels 

that are above curriculum expectations. Attainment is very good in KG.  

 The large majority of children in KG understand Surat Annas and recite 

them clearly. In other phases, students demonstrate clear 

comprehension of the principles of Islam and the importance of faith as 

this is reflected in their behaviour and attitudes. By the time they reach 

Grade 10, students read Surat Al Kahf confidently and apply the morals 

of sura stories to their lives. Students’ recitation (Tilawa) skills are 

under-developed in all phases.   

 Students make good progress because they take responsibility for their 

own learning and are enabled to discuss concepts with peers. In KG, 

children make very good progress.  

  

A
ra

b
ic

 

 Students’ overall achievement in AFL is good. It is very good in KG and 

middle phase. The few who study Arabic as a second language (ASL) 

also make good progress. 

 2017/18 end-of-year internal assessments indicate outstanding 

attainment. In lessons and in students’ recent work attainment is good 

overall because the majority attain above curriculum expectations in 

listening, speaking, reading and writing.  

 Children in KG identify letters and the different sounds they make 

accurately. Primary students have well-developed reading skills; they 

can identify a story’s main theme, and suggest alternative plots and 

endings. Students in middle phase show good understanding of 

grammar when reading and writing. However, primary and middle 

phase students do not always use standard Arabic when speaking. In 

high phase, students read a wide variety of texts, including social 

media, and reflect on them critically, for example,  the effects of modern 

technology on personal relationships. High phase students do not 

engage routinely in extended writing. 

 Students make good progress in speaking and listening, reading and 

writing. In KG and middle phase, progress is very good. Arabic second 

language students make better progress in reading and writing than in 

speaking using standard Arabic. 
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S
o

c
ia

l 
S

tu
d

ie
s

 

 Students’ achievement in social studies is good overall, and very good 

in KG. 

 2017/18 end-of-year internal assessments indicate at least acceptable 

attainment in KG and outstanding attainment in primary and middle 

phases. In lessons and in their recent work, students’ attainment is 

good overall because the majority attain levels that are above 

curriculum expectations. 

 Students demonstrate secure knowledge and understanding of social 

studies strands, such as citizenship, UAE history and geography. For 

example, children in KG appreciate the contributions soldiers make 

through their explanation of terms such as ‘martyr’. In primary, students 

discuss confidently how the UAE became united and why unity makes 

the country strong. Middle phase students chart UAE 

accomplishments, such as the planning which has led to the growth of 

cities. Students do not yet fully appreciate the importance of national 

initiatives, such as the promotion of alternative sources of energy. 

 Students make good progress overall and children in the KG make very 

good progress.   

  

E
n

g
li
s
h

 

 Students’ achievement in English is good in all phases.  

 2018 measures of academic progress (MAP) tests in reading and use 

of language indicate strong progress from a weak base, but weak 

attainment overall. In lessons and in their recent work, students’ 

attainment is good because the majority attain levels that are above 

curriculum expectations.  

 The majority of students demonstrate listening, speaking reading and 

writing skills above curriculum expectations. Children in KG learn 

rapidly to recognise letters,  and read and write simple words in English. 

Primary phase students use a range of sources to gather information 

and  communicate confidently both orally and in writing. In the middle 

phase, good reading and comprehension skills help students to write 

well-constructed short essays. In high school, students’ fluent and 

articulate spoken English facilitates passionate debates on topical 

issues. In primary and middle phases, students do not always use 

correct punctuation and spelling when writing. 

 Students in all groups make good progress in speaking, listening, 

reading and writing.  
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M
a
th

e
m

a
ti

c
s

 

 Students’ achievement in mathematics is good in all phases.  

 2018 measures of academic progress (MAP) tests indicate strong 

progress from a weak base, but weak attainment overall. In lessons 

and in their recent work, students’ attainment is good because the 

majority attain levels that are above curriculum expectations.  

 Students display confident understanding of number and its 

application. For example, in KG, children collaborate skilfully to add and 

subtract single numbers. In primary, students memorise multiplication 

tables and accurately apply their learning when calculating area and 

perimeter. Middle students develop good skills in algebra and 

geometry, and apply these when plotting linear equations on graphs. 

High school students apply their secure understanding of theorems, for 

example, to bisect angles and prove concurrency.  Students’ open-

ended problem-solving skills are less well developed. 

 Students make good progress in addition, subtraction, multiplication 

and division, in all groups. The highest achievers do not always 

complete sufficiently challenging work.  

  

S
c
ie

n
c
e

 

 Students’ achievement in science is good overall. It is very good in 

primary.   

 2018 measures of academic progress (MAP) tests indicate strong 

progress from a weak base, but weak attainment overall. In lessons 

and in their recent work, students’ attainment is good because the 

majority attain levels that are above curriculum expectations 

 The majority of students demonstrate knowledge and understanding of 

physical, life, earth and space sciences above curriculum expectations. 

For example, KG children use their initiative to find out about desert 

animals. In primary, students’ fascination with dinosaurs and fossils 

inspires them to research fossil formation. Middle phase students’ 

understanding of physical forces develops rapidly so that most explain 

confidently how waves travel through different materials. Students also 

use their scientific knowledge to increase their understanding of 

environmental concerns. 

 All groups of students make at least good progress in enquiry, 

experimentation and investigation. In primary phase, students make 

very good progress. In high phase, students demonstrate good 

investigative skills, for example to test exothermic and endothermic 

reactions. However, higher-achieving students do not have sufficient 

opportunities to plan their own scientific investigations and this hinders 

their progress. 
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O
th

e
r 

s
u

b
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c
ts

 

 Students’ achievement in other subjects is good overall, and very good 

in physical education (PE). Students’ attainment is good because the 

majority attain levels above curriculum expectations. Attainment is very 

good in PE because the large majority exceed grade-related 

expectations. 

 Internal assessments indicate that most students exceed curriculum 

expectations. 

 In PE, KG children combine very good hand-eye co-ordination with 

energetic running when they enthusiastically take part in relay races. 

Older students measure accurately and record the effects of circuit 

training on their heartbeat.   

 In art, students learn a range of techniques which they apply creatively.  

For example, primary students apply shade and hues to produce 

Mexican patterns.  

 In music, older students recognise how different rhythms are applied in 

different genres, for example jazz and hip-hop.  

 In information communication and technology (ICT), students learn to 

use a range of software and to conduct on-line research. Students 

broadcast from their on-line channel. 

 Students make good progress in other subjects. Occasionally in ICT, 

students spend too long copying information rather than solving 

problems and researching. 

  

L
e
a
rn

in
g

 S
k
il
ls

 

 Students’ learning skills are good. They enjoy taking responsibility for 

their own learning and have a good understanding of their strengths 

and what they need to do to improve. Students work well together to 

solve problems and employ new technologies efficiently.  

 Students think creatively and make clear connections between areas 

of learning, for example, using mathematical calculations to understand 

speed and acceleration in science. 

 Students use their knowledge of everyday life to improve their work 

such as enriching English descriptive writing by describing family 

holidays.  

 In class and in extra-curricular activities, students show a growing 

understanding of entrepreneurship. In a minority of lessons, students 

lack opportunities for carrying out original research and thinking 

critically. In these lessons, they spend too long listening to teachers’ 

explanations or on unnecessary copying exercises.   
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Subjects Relative Strengths Areas of Improvement 

Islamic 

Education 

 Students’ understanding of 

Islamic principles and their 

application in everyday life. 

 Tilawa skills in all phases. 

Arabic 

 Students’ reading skills.  

 The progress of students in 

KG and middle phase.   

 Students’ use of standard Arabic 

when speaking, in primary and 

middle phases. 

 Extended writing skills in the high 

phase.  

Social Studies 

 KG and primary students’ 

knowledge of UAE history. 

 Students’ knowledge of UAE 

achievements. 

 Students’ understanding of national 

initiatives, such as alternative energy 

sources. 

 

English 

 Students’ rapid acquisition of 

speaking skills which supports 

achievement in all subjects. 

 Students’ extended writing 

skills.  

 Students’ spelling and punctuation in 

primary and middle phases. 

Mathematics 

 Students’ understanding and 

application of number.  

 Middle school students’ ability 

to apply their knowledge of 

algebra and geometry.  

 Students’ open-ended problem-

solving skills.  

 In all phases, increased application 

of mathematical knowledge to real 

life situations. 

Science 

 Students’ good progress in 

developing enquiry, 

experimentation and 

investigation skills.  

 Primary students’ scientific 

knowledge for example of 

fossilisation. 

 Opportunities for planning own 

scientific investigations, particularly 

for higher-achieving students. 

Other subjects: 

 Students’ creativity in art work.  

 Students’ very good progress 

in acquiring and applying skills 

in PE. 

 

 More consistent opportunities to 

apply skills, including research, in 

ICT lessons.  

 

Learning skills 

 Students’ research and 

investigation skills. 

 Students’ good collaborative 

skills and confidence as 

communicators of learning. 

 More consistent opportunities for 

applying critical-thinking skills in 

Arabic-medium subjects. 
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Performance Standard 2: Students’ personal and social 

development and their innovation skills  

Indicators: KG Primary Middle High 

Personal development Very Good Very Good Very Good Very Good 

Understanding of Islamic values and 

awareness of Emirati and world cultures  
Outstanding Outstanding Outstanding Outstanding 

Social responsibility and innovation skills  Good Good Good Good 

 Students’ personal development is very good. Their understanding of Islamic values and awareness of 

Emirati and world cultures is outstanding. Students’ social responsibility and innovation skills are good. 

 Students’ strong sense of personal responsibility and positive attitudes are evident in the way they help 

one other in lessons, and comment constructively on contributions to debates. Their very good behaviour 

leads to a calm, harmonious learning environment.  

 Students show a strong commitment to following healthy lifestyles, by participating in daily exercises and 

by bringing healthy lunches to school. At 95%, students’ attendance is good. However, a few arrive after 

morning assembly has started. 

 Students’ excellent understanding of Islamic values and UAE culture permeates every aspect of their 

school lives. They show great respect for their faith when they visit the prayer room, and reflect its values 

daily, for example, by helping others learn to read. Students demonstrate keen awareness of UAE 

traditional and modern values such as hospitality. They produce fascinating, original work on lifestyles 

in other countries. 

 Students show a very good work ethic in school, and participate diligently in a worthwhile range of 

projects in the wider community. They use digital media innovatively to broadcast school news. This 

helps them to prepare very well for the demands of the 21st century workplace. Students engage in a 

range of innovative projects, for example, they design and build model cars. Their innovation skills in 

lessons are less well developed.  

 Students participate actively in environmental protection schemes. For example, they cleaned up an 

area on Jebel Hafeet and set up signs to remind visitors to keep the area tidy.   

 

 Areas of Relative Strength: 

 Students’ understanding of Islamic values, evidenced in their attitudes, relationships and behaviour. 

 Students’ strong commitment to following healthy lifestyles. 

 

Areas for Improvement: 

 Further improve students’ attendance and punctuality. 

 Students’ innovation skills in lessons. 
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Performance Standard 3: Teaching and assessment 

Indicators: KG Primary Middle High 

Teaching for effective learning  Good Good Good Good 

Assessment  Good Good Good Good 

 The overall quality of teaching and assessment is good. Examples of very good teaching are seen in 

Islamic education and social studies in KG, Arabic in KG and middle, and in science in primary. PE 

teaching is very good in all phases. 

 Teachers have good subject knowledge. They provide appropriate challenge and support for most 

students. They do not always plan sufficiently challenging work for highest attainers. They have high 

expectations that students will learn well, and their lesson planning is purposeful.  They ensure that 

students know what is required of them and have the resources needed to complete tasks.  

 Most teachers use focused questions skilfully to encourage students to think carefully about their work 

and to check their progress. In the primary phase, teachers encourage students to discuss their work 

together, for example, by checking one another’s spelling and grammar. In the majority of lessons, 

teachers encourage students to think about solutions to problems. However, there are a few missed 

opportunities for promoting independent research skills, innovation and problem solving. 

 Teachers benchmark students’ achievement against international expectations. They analyse the 

information assessments provide effectively and use it skilfully to shape future planning for almost all 

groups and individuals. Teachers have a good understanding of students’ strengths and learning need. 

 Teachers provide precise oral and written feedback to ensure that students are fully aware of the next 

steps needed to improve achievement. 

 

Areas of Relative Strength: 

 Internal assessment processes. 

 Very good teaching seen in PE and in subjects and phases noted above. 

 

Areas for Improvement: 

 Use of assessment information to provide consistently challenging work to higher-attaining students. 

 Promotion of independent learning, innovation and critical thinking skills in all lessons.  
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Performance Standard 4: Curriculum 

Indicators: KG Primary Middle High 

Curriculum design and implementation  Good Good Good Good 

Curriculum adaptation  Good Good Good Good 

 The overall quality of curriculum design, implementation and adaptation is good. The school follows the 

American curriculum aligned to the California Common Core State Standards for English, mathematics 

and science in all grades.  The curriculum is broad, balanced and develops students’ knowledge and 

skills effectively. It provides for progression and continuity within subjects, ensuring that students build 

on previous achievements. Students are well prepared for the next phase of education in and beyond 

school. 

 Governors’ mission to provide a ‘UAE school which offers an American curriculum’ is clearly reflected in 

curriculum planning and design. Middle leaders skilfully embed coherent links to UAE culture and society 

within the curriculum.  Students avail of opportunities to participate in activities and competitions 

conducted regularly to develop a sound understanding of the Emirati culture. 

 The curriculum enables high school students to make choices from a limited range of subjects. There 

are strong links between subjects that enable students to transfer skills to support learning in different 

curricular areas.  

 School leaders review the curriculum regularly. However, they have not yet ensured that it fully meets 

the needs of G&T students.   

 The curriculum promotes technology and enterprise from the very start. Children in KG buy and sell 

groceries and flowers to help understanding of money. Older students use digital technology to broadcast 

school news. The school provides a wide range of extra-curricular activities to develop their interests 

and talents. 

 Links with UAE culture and society are well-embedded in all subjects and activities, for example, using 

digital media to broadcast school news. 

 Moral education is taught as a discrete subject with an appropriate focus on national priorities such as 

the ‘My Identity’ programme. The promotion and celebration of character values monthly supports 

students’ understanding of tolerance, respect and responsibility effectively.    

 

Areas of Relative Strength: 

 Promotion of technology and enterprise across the curriculum. 

 Planned cross-curricular links and links with UAE culture and society. 

 

Areas for Improvement: 

 Further development of the new high school curriculum to provide more choice. 

 Planning in all subjects to provide focused challenge for G&T students. 
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Performance Standard 5: The Protection, care, guidance and 

support of students 

Indicators: KG Primary Middle High 

Health and safety, including arrangements 

for child protection/ safeguarding  
Very Good Very Good Very Good Very Good 

Care and support 
Good Good Good Good 

 The overall quality of the protection, care, guidance and support of students is very good. Arrangements 

for health and safety are very good, and provision for care and support are good.  

 Effective systems for protecting students keep everyone safe. Teachers and students have produced 

videos, that are well-regarded by the school community  to raise everyone’s awareness of all forms of 

abuse. Bullying, which rarely occurs, is dealt with very efficiently.  

 Thorough safety checks and detailed, rigorous recording and analysis of incidents ensure a very safe, 

hygienic environment.  The excellent premises, resources and equipment meet the needs of almost all 

students.  

 The promotion of healthy living is systematic and built into most aspects of school life.  

 Supervision of students is highly effective at all times. Systems for promoting very high levels of 

attendance and punctuality have not yet had the desired impact.  

 Comprehensive systems are in place for identifying students with SEN and those who are gifted and 

talented (G&T). Effective planning enables students with SEN to make consistent progress from their 

starting points. Specialist support for G&T students does not yet feature in all lesson planning.  

 Well-organised support for students who learn English as an additional language contributes to the 

strengths in progress noted in the school’s analysis of MAP assessments in reading and use of language, 

and the good progress noted in lessons and students’ recent work. 

 Systems for specific career and academic guidance for older students are developing in line with the 

increasing students numbers in high school. Students’ well-being and personal development are 

monitored effectively and concerns are swiftly dealt with.   

 

Areas of Relative Strength: 

 Effective implementation of strategies for keeping students safe. 

 Staff-student relationships. 

 

Areas for Improvement: 

 Strategies for encouraging punctuality and further promoting attendance. 

 Support in lessons for students who are gifted and talented. 
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Performance Standard 6: Leadership and management 

*Relevant for Private schools only 

Indicators: 

The effectiveness of leadership  Good 

Self-evaluation and improvement planning Good 

Partnerships with parents and the community Good 

Governance* Good 

Management, staffing, facilities and resources Good 

 The overall quality of school leadership and management is good. School leaders set a clear strategic 

direction, committed to UAE priorities, which is shared by all members of the school community. The 

principal and her leadership team have established a positive, learning culture. They share a strong focus 

on improving the school further; morale is positive. 

 The self-evaluation form (SEF) mainly follows the guidance in the national standards framework  and helps 

leaders to produce a comprehensive SDP. School leaders are sometimes too positive when feeding back 

about the quality of teaching and students’ achievements in lessons, because they do not always align their 

judgments with the standards in the national framework. They have a good understanding of strengths and 

areas for improvement, and have addressed almost all of the recommendations in the previous inspection 

report.  

 Communication strategies, including the innovative school TV channel, ensure parents are well informed 

about their children’s progress and next steps in learning and school events. However, systems for engaging 

parents fully in school improvement have not yet had the desired impact in all areas, for example, students’ 

punctuality. Good partnerships with other schools, including through participation in national competitions, 

have a positive effect on students’ overall development. 

 Governors set out ambitious key performance indicators for the school. They monitor progress through visits 

and at meetings, and hold the principal and senior leaders to account for meeting targets. Their work has a 

positive impact on school improvement, especially through the provision of high quality learning resources. 

Governors have not yet been fully successful in gathering views from a wide range of parents.  

 Almost all aspects of day to day management are well organised. Staff are well-qualified and benefit from 

regular professional development. The high-quality premises and specialist teaching facilities are used 

effectively to promote learning.  

 School leaders ensure students are prepared for international assessments such as MAP testing, and 

promoted their engagement in ADEK’s ‘Question-a-day’ initiative. School leaders use the information gained 

from MAP effectively, to design intervention programmes for those who need additional support.  

 

Areas of Relative Strength: 

 Knowledge of strengths and areas for improvement gained through self-evaluation processes. 

 Governors’ strategies for holding school leaders to account. 

Areas for Improvement: 

 Fully aligning the SEF with the standards of the national framework.  

 Ensuring higher levels of parental participation in school development. 


