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 معلومات المدرسة

 

 من  1439شعبان  14 إلى 1439شعبان  11
 تاريخ التقييم

 معلومات عامة
 

 من  2118أبريل  31 إلى 2118مايو  3

 اسم المدرسة  أكادميية جيمس العاملية

 المدرسةرقم  9211

 عنوان المدرسة شارع فاطمة بنت مبارك، أبوظيب

 رقم الهاتف 6333 641 2 (0) 971+

 gemsworldacad.pvt@adec.ac.ae البريد اإللكتروني 

Gemsworldacademy-
abudhabi.com  

 الموقع اإللكتروني للمدرسة

البكالوريا الدولية )برنامج املرحلة  -أمريكي
 اإلبتدائية(

 المنهاج الدراسي

 المراحل الدراسية رياض أطفال إىل املرحلة االبتدائية

 درهم 58411درهم إىل  39951من 
 )عاٍل إىل عاٍل جداً(

 الرسوم الدراسية

 عدد الحصص التي تمت مشاهدتها  98

  تها عدد الحصص المشتركة التي تمت مشاهد 6

 عدد المعلمين 42

 معلومات الموظفين
 نسبة تغيير المعلمين 15%

 عدد مساعدي المعلمين 26

 نسبة المعلمين إلى الطلبة 22 :1

 العدد اإلجمالي للطلبة 518

 معلومات الطلبة

 نسبة الطلبة اإلماراتيين 8%

 %13اهلند  .1
 %11 اأمريك .2 الجنسيات األعلى نسبة في المدرسة

 %1كستان با  .3
 نسبة الطلبة ذوي الهمم 3%

 %41 رياض األطفال: املتوسطة:
 نسبة الطلبة في كل مرحلة

 %53 االبتدائية: الثانوية:
 الجنس ذكور وإناث

mailto:gemsworldacad.pvt@adec.ac.ae
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 أداء المدرسة 
 

   

  

  

 
 

 

 

: 1معيار األداء   

جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات 
 االبتكار

: 2معيار األداء   

 جودة إنجازات الطلبة

 

:4معيار األداء   

جودة المنهاج التعليمي   

: 3معيار األداء   

 جودة عمليات التدريس والتقييم

 

:5معيار األداء   

جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم  
 لهم

: 6معيار األداء   

ة المدرسة وإدارتهاجودة قياد  

 جيد جدا  
 

 جيد جدا  
 

 جيد جدا  
 

 جيد جدا  
 

 متميز
 

 جيد جدا  
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 تقييم األداء العام للمدرسة 

 .ًإن األداء العام للمدرسة جيد جدا 
 اللةة  ي ازات الطلبة جيدة جداً بشكل عام وقد شهدت سحسناً كباراً  ي املواد ال ي تددرس  باللةة العربية. رحرز أيااً الطلبة تقدماً متميااً جنإن إ 

 اإلجنلياية مما يدعم تعلمهم  ي مجيع جوانب املنهاج التعليمي. 
  جيدة جدًا بشكل عام، حيث أهنم رحبون القدوم إىل املدرسة إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار لدى الطلبة

ار قيادية قوية  ي املدرسة. بشكل مستقل ويستطيعون تويل أدو املسؤولية ويتعلمون بيتحلى الطلبة ويستمتعون بالتعلم ويظهرون سلوكاً مثالياً. 
 الطلبة مقبولة. إن معدالت حاور

  ًحيث تامن املستويات العالية للتدريس تطوير الطلبة مهارات تعلم جيدة جداً وامتالكهم إن جودة عمليات التدريس والتقييم جيدة جدا ،
 توقعات مرتفعة. يقوم معظم املعلمني بتقييم مستويات تقدم الطلبة وتقدمي الدعم والتحدي هلم بشكل فعال جداً.

  و مالئم خربات التعلم ال ي جتذب اهتمامهم وتعدهم على حنإن جودة املنهاج التعليمي جيدة جداً، حيث أنه يوفر للطلبة جمموعة واسعة من
 للمرحلة املتوسطة.

  صحتهم؛   . رحافظ العاملون على سالمة الطلبة ويعلموهنم كيفية احملافظة علىمتمياةإن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم
ال رحتاجون للمساعدة  ي تعلمهم أو سلوكهم بشكل فعالذين ودعم الطلبة  كما أهنم يوفرون دعم رعوي ذي جودة عالية ويقومون بتحديد

 للةاية.
  ملية نيس بعد زيارة التقييم السابقة، ومساعد املدير بإشراك مجيع العاملني  ي عإن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة جداً. يقوم املدير، الذي عد

ركا   ي عملهم من قبل أولياء األمور املنخرطني إىل حد كبار إىل جانب املشاركة الفعالة ملتقييم وسحسني املدرسة، كما أهنم رحظون بدعم كبار
 دعم مدار  جيمس.
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 التقدم المحرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 
  ل القيادة القوية التحسينات من خالأحرزت املدرسة تقدمًا جيدًا جدًا  ي تنفيذ مجيع توصيات زيارة التقييم السابقة؛ حيث متت استدامة

 لفريق القيادة العليا والتطوير املهين املستمر ذي اجلودة العالية واملقدم جلميع العاملني.
  م على حنو ، حيث أهنم يستخدمون اآلن معلومات التقيياملعلمون بتطبيق جمموعة واسعة من أساليب التقييم  ي معظم املواد الدراسيةيقوم

اتباع ستمر أيااً ي للخطوات املقبلة  ي تعلم الطلبة وسحديد ما ينبةي على املدرسة القيام به لتحسني اإلجنازات بشكل أكرب. فعال للتخطيط
 ي عدد قليل من املواد ال ي تشمل العلوم واللةة العربية للتأكد من متابعة مستويات تقدم الطلبة بشكل وثيق  ي مجيع أقسام األسلوب هذا 

 املدرسة.
 موعة من األساليب جممعظم املعلمني اآلن مهارة كبارة  ي التحقق من فهم الطلبة وتقدمهم  ي احلصص الدراسية، حيث أهنم يستخدمون  يظهر

 إلشراك الطلبة بفعالية  ي تقييم سحقيقهم ألهداف الدر  وأهداف التعلم الشخصية بأنفسهم.
 اهتم؛ إال أنه يتعني شكل متسق على معرفتهم ومهار اج خاص هبم للتأكد من البناء بوتطوير منه جداً  يتم سحديد الطلبة املوهوبني واملتفوقني

 كاٍف للعدد القليل من الطلبة الذين مت سحديدهم لتسريع تقدمهم.  إتاحة جمالعلى العاملني 
 قام  ي هذه املواد جيدة اآلن.  إلجنازاتأحرزت املدرسة تقدماً كباراً  ي سحسني تعلم الطلبة  ي املواد ال ي تددرس  باللةة العربية حيث أصبحت ا

 املعلمون أيااً باستخدام أساليب ناجحة للةاية لتدريس اللةة اإلجنلياية ويواصلون تطوير مهاراهتم.
  عن مجيع األطراف املعنية ويوفر  يتامن ممثلني، إىل جانب جملس األمناء، 2116قامت املدرسة بتأسيس جملس استشاري حملي  ي أكتوبر

 على سحسني املدرسة.عموماً ات دعم وسحدي جيدة جداً لفريق القيادة العليا. ميتلك أعااء القيادة قدرة جيدة جداً مستوي

 

 

 

جيد جدا  
دورة 

التقييم 
الحالية 

جيد جدا  
دورة 

التقييم 
السابقة
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 جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين

 

 

 

 

  

 جوانب القوة الرئيسة

  إلسالمية.الرتبية اباألخص مادة إجنازات الطلبة املتحسنة  ي مواد املناهج العربية واملناهج اإلجنلياية 
 اإلجيابية جتاه التعلم ومهارات التواصل والتعاون لديهم. مواقف الطلبة 
 .اخلربات املتكاملة واهلادفة ال ي يوفرها املنهاج التعليمي وال ي تطور مهارات الطلبة وقيمهم 
 .تدابار رعاية الطلبة وضمان رفاهيتهم 
 .عالقات الشراكة مع أولياء األمور 

 سةمجاالت التحسين الرئي

 من خالل ما يلي:االستمرار  ي رفع مستوى اإلجنازات  ي مجيع املواد الدراسية  .1
i.  ة.اتساق أعلى معايار التدريس والتعلم  ي مجيع أقسام املدرساملمارسات بني العاملني واملواد الدراسية للتأكد من مشاركة أفال 

ii. .متابعة إجنازات الطلبة بشكل متسق  ي مجيع املواد الدراسية 
iii.  ير التةذية الراجعة ومستويات التحدي ال ي تتسم بطابع شخصي جلميع الطلبة ومواءمة املنهاج التعليمي بشكل أكرب ليالئم تطو

 الطلبة ذوي اإلجنازات األعلى.
iv. ريع.اتطوير الفرص ال ي تتيح للطلبة التعلم من خالل االستكشاف واالستقصاء، ال سيما  ي العلوم والتقنية، وقيادة أنشطة أداء املش 

 من خالل ما يلي:سحسني معدالت احلاور  .2
i. .العمل مع أولياء األمور لايادة وعيهم بشكل أكرب حول أمهية املواظبة على احلاور من أجل سحقيق أعلى املستويات 
 من خالل ما يلي:االستمرار  ي تطوير القيادة املوزعة  .3

i. .تشجيع املعلمني على االبتكار وسحسني جوانب املدرسة 
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عم القراءةد  

  لقيم لتشمل مكتبة املدرسة الواسعة جمموعة شاملة من الكتب العربية واإلجنلياية ال ي تدعم مجيع مواد املنهاج التعليمي وتعاز تطوير الطلبة
ة  ي املكتبة. تدعم ياألخالقية اإلجيابية وجتذب اهتمامهم. يتوفر للطلبة أيااً جمموعة من األركان اجلذابة املخصصة للتعلم والقراءة غار الرمس

 لةتهم األوىل.بالكتب باللةات األخرى الطلبة  ي احملافظة على مهارات القراءة والكتابة لديهم 
 املعلمون مهارات القراءة لدى الطلبة بشكل فعال جدًا باستخدام جمموعة واسعة من املصادر الروائية وغار الروائية، ويقومون بدعم  يطور

بة أيااً، خالل حصة يتعلم الطلفعالية  ي الةرف الصفية باستخدام برامج القراءة املوجهة والكتب واألجهاة اللوحية. القراءة من أجل الفهم ب
 راءة والكتابة، مثاًل، كيفية اختيار الكتب وإجياد املعلومات من مصادر موثوقة.املكتبة األسبوعية، حول األدب والق

 ع اج التعليمي حيث يتوقع املعلمون من الطلبة تطوير وتطبيق مهارات القراءة والكتابة  ي مجييتم دمج القراءة بشكل مناسب جدًا  ي املنه
يشارك الطلبة وأولياء األمور أياًا  ي املسابقات والفعاليات املنتظمة مثل يوم الكتاب العاملي وزيارات املؤلفني ومعارض املواد الدراسية. 

 الكتاب.
 ء األمور من أجل دعم القراءة، على سبيل املثال، من خالل الرتكيا على الكتابة اإلبداعية وتقدمي املشورة يتم تنظيم ورش عمل منتظمة ألوليا

 يقوم أياًا أمني املكتبة باصطحاب جمموعات صةارة من أولياء األمور إىل املكتبةهلم حول اختيار الكتب ال ي تالئم مستويات أبنائهم. 
ت لدعم مصادر القراءة على شبكة اإلنرتنمن يتاح للطلبة وأولياء األمور إمكانية استخدام جمموعة  ماخدامها؛ كتالعامة لتعايا ثقتهم باس
 مهارات القراءة  ي املنال.

 يتم تطبيق خطة املدرسة املعنية بدعم القراءة بشكل شامل وفعال؛ وقد مت تدريب مجيع املعلمني بشكل فعال جداً حول هذا اجلانب وبالتايل 
 .ةت القراءة لدى الطلبة على مستوى عاٍل جداً. تعترب أيااً إجراءات تقييم ومتابعة خربات ومهارات القراءة لدى الطلبة دقيقتعترب مهارا
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 : جودة إنجازات الطلبة2معيار األداء 

 

 

 

 مؤشرات أداء الطلبة رياض األطفال االبتدائي المتوسط الثانوي

 التحصيل جيد جيد  
الميةالتربية اإلس  

 التقدم جيد جيد جداً   

  التحصيل جيد جيد  
 اللغة العربية
 )كلغة أولى(

 
 التقدم جيد جيد  

  التحصيل جيد مقبول  
 اللغة العربية
 )كلغة ثانية(

 
 التقدم جيد جيد  

  التحصيل ال ينطبق جيد  
 الدراسات االجتماعية

تقدمال ال ينطبق جيد    

  التحصيل جيد جداً  جيد جداً   
  اللغة االنجليزية

 التقدم جيد جداً  متميا  

  التحصيل جيد جداً  جيد جداً   
  الرياضيات

 التقدم جيد جداً  جيد جداً   

  التحصيل جيد جداً  جيد جداً   
  العلوم

 التقدم جيد جداً  جيد جداً   

 المواد األخرى التحصيل جيد جداً  جيد جداً   
 التقدم جيد جداً  جيد جداً    )فن، موسيقى، رياضة(

 جيد جداً  جيد جداً   
 مهارات التعلم
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 مستوى اإلنجازات بشكل عام:

 ية، حيث تدعم مهارات البتدائتعد مستويات التقدم متمياة  ي اللةة اإلجنلياية  ي املرحلة ا .إن جودة إجنازات الطلبة جيدة جداً بشكل عام
درس  تد اللةة اإلجنلياية املطورة بشكل مناسب مستويات سحصيل جيدة جداً  ي مواد املناهج اللةة اإلجنلياية وجيدة  ي الرتبية اإلسالمية ال ي 

اتيجيات الناجحة  ي تعلم رت السلإن مستويات سحصيل الطلبة جيدة بشكل عام  ي مواد املناهج العربية وتتحسن مع تطبيقهم باإلجنلياية. 
كل كبار توقعات املنهاج مهارات  ي الرتبية املوسيقية والبدنية تفوق بش ىيظهر الطلبة أيااً مستو اللةة وال ي اكتسبوها  ي اللةة اإلجنلياية. 

 سية.اتتوافق بيانات األداء  ي االمتحانات املدرسية مع مستويات التحصيل ال ي شوهدت  ي احلصص الدر التعليمي. 
  الطلبة تقدماً جيدة جداً بشكل عام  ي احلصص الدراسية ومبرور الوقت؛ كما سحرز اجملموعات املختلفة من الطلبة مبن فيهم أصحاب رحرز

 اهلمم وذوي اإلجنازات األعلى واملوهوبني واملتفوقني تقدماً قوياً جداً مقارنة مبستويات سحصيلهم السابقة.
 

 المواد الدراسية:

  ق معايار رزون تقدماً جيداً بشكل عام، حيث أن غالبيتهم رحققون مستويات سحصيل تفو جيدة ورح التربية اإلسالميةات الطلبة  ي إن إجناز
 الصرب والتسامح والتعايش.املنهاج التعليمي. يستطيع طلبة الصف الثالث مناقشة القيم اإلسالمية مثل 

  البعض هم إجنازات تفوق معايار املنهاج التعليمي، حيث أهنم يستمعون بانتباه لبعا اللغة العربية كلغة أولىرحقق غالبية الطلبة  ي
التعبار رياض األطفال قراءة الكلمات األساسية وإعادة سرد القصص و مرحلة ويتحدثون بثقة ضمن اجملموعات. يستطيع أيااً غالبية طلبة 

 قرات وصفية قصارة حول موضوعاهتم.عن آرائهم، ومع وصوهلم للصف الرابع، يتمكن الطلبة من كتابة ف
  لة  ي جيدة بشكل عام، حيث تعترب مستويات التحصيل جيدة  ي رياض األطفال ومقبو  اللغة العربية كلغة ثانيةإن إجنازات الطلبة  ي

رياض األطفال متييا أصوات  ةبتعلم اللةة. يستطيع طلبحديثاً املرحلة االبتدائية. رحرز معظم الطلبة تقدماً جيداً خصوصاً هؤالء الذين بدأوا 
ماعية أساسية إال إجراء حمادثات اجتوصوهلم للصف الرابع من  يتمكنون معاحلروف  ي النصوص و ي الكلمات احملكية ال ي يعرفوهنا، و 

 باهتم.اأهنم يرتكبون أخطاء حنوية  ي كت
  ستطيع طلبة الصف يت تفوق معايار املنهاج التعليمي. جيدة، حيث رحقق غالبيتهم إجنازا الدراسات االجتماعيةإن إجنازات الطلبة  ي

القاايا االجتماعية والبيئية ا متيياألول متييا النباتات احمللية  ي دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومع وصوهلم إىل الصف اخلامس، يستطيعون 
 .حوث واختاذ إجراءات عملية ملعاجلتهاوإجراء الببوظيب أ ي إمارة 

  م  ي جيدة جداً بشكل عام، حيث رحرز طلبة املرحلة االبتدائية تقدماً متميااً وتعترب جودة كتاباهت اللغة اإلنجليزيةالطلبة  ي إن إجنازات
الصف اخلامس  مع وصوهلم إىليتمكنون جمموعة من األنواع األدبية مثارة جداً لإلعجاب. يستطيع طلبة رياض األطفال القراءة بطالقة، و 

ل مهارات سحدث ميتلك الطلبة  ي مجيع املراح وتصفح النصوص غار الروائية بشكل فعال.القراءة املسحية ومات من خالل من اختيار املعل
 مطورة على حنو مناسب جداً.

  حيث يظهر غالبية كبارة منهم مستويات معرفة ومهارات وفهم تفوق توقعات املنهاج  جيدة جداً، الرياضياتإن إجنازات الطلبة  ي
لألعداد حىت  ويظهر عدد قليل منهم فهماً جيداً  21 الرقم عد ومجع وطرح األعداد حىترياض األطفال مرحلة ي. يستطيع طلبة التعليم
 قت واملساحة بدقة.الرسوم البيانية ويستطيعون قيا  الو   ي؛ بينما يقوم طلبة املرحلة االبتدائية جبمع وتفسار ومتثيل البيانات 111
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 حيث يظهر غالبية كبارة منهم مستويات معرفة ومهارات وفهم تفوق معايار املنهاج التعليمي.  جيدة جداً، العلوم إن إجنازات الطلبة  ي
تعترب مهارات االستقصاء واالستكشاف وحل املشكالت العلمية من مسات معظم احلصص الدراسية الفعالة وال ي تدعم سحقيقهم إجنازات 

 جيدة جداً.
  حيث أهنم يظهرون جمموعة من األساليب املتقدمة  ي مهارات التعامل مع  جيدة جداً بشكل عام، المواد األخرىإن إجنازات الطلبة  ي

يقوم بية املوسيقية؛ بينما  ي الرت  الكرة  ي الرتبية الرياضية، كما أهنم يقومون بعاف مقاطع موسيقية بطريقة حمرتفة على اآلالت اإليقاعية
 ية الفنية بتقدير مسات التصاميم اإلسالمية وإعادة تصميمها.الطلبة األصةر سناً  ي الرتب

 

 مهارات التعلم:

  فرتات لإن مهارات التعلم لدى الطلبة جيدة جداً، حيث أن يظهرون محاساً كباراً جتاه التعلم ويبدؤون أعماهلم بوقتها ويركاون على املهام
ويبدون مهارات تواصل واضحة جداً. يفهم الطلبة أياًا اهلدف من  مطولة؛ كما أهنم يعملون ويتعلمون من اآلخرين بشكل جيد جداً 

يطورون و املواقف اجلديدة، ويفكرون بشكل ناقد حلل املشكالت ويستخدمون تقنيات التعلم بثقة  علىراهتم بسهولة تعلمهم ويطبقون مها
 تاحة الفرص هلم الختاذ اخليارات املستقلة حول ما يتعلمونه.إعند مهاراهتم 

 

 الت القوة النسبية:مجا

 .إجنازات الطلبة املتحسنة  ي املواد ال ي تددرس  باللةة العربية 
 .إجنازات الطلبة  ي اللةة اإلجنلياية 
 .مهارات التواصل والتعاون لدى الطلبة 

 

 مجاالت التحسين: 

 .رفع مستوى اإلجنازات بشكل أكرب  ي مجيع املواد الدراسية 
 .مهارات االستكشاف واالستقصاء 
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 : جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار1معيار األداء 

 مؤشرات أداء جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار رياض األطفال االبتدائي المتوسط الثانوي

 التطور الشخصي متميا متميا  

 جيد جداً  جيد جداً   
م بتقاليد وثقافة االمارت العربية المتحدة فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيه

 وثقافات العالم

لمسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكارا جيد جداً  جيد جداً     

  إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار لدى الطلبة جيدة جداً بشكل عام، حيث أهنم يظهرون مواقف مسؤولة جتاه
 احلصص الدراسية ويستمتعون بتحقيق املستويات العالية. التعلم ويعملون جبد  ي

  سلوك الطلبة مثايل، حيث أهنم يبدون مهارات تواصل شخصية متمياة ويظهرون احرتامًا وتقديرًا للعاملني الذين يساعدوهنم. يقوم إن
ن نسبة حاور الطلبة مقبولة وتبلغ إهم وصحتهم. الطلبة األكرب سناً بتقييم املخاطر ويتصرفون مبسؤولية ويعرفون كيفية احملافظة على لياقت

 يصلون بالوقت احملدد إىل املدرسة.كما أهنم  93%
  ًثقافة دولة اإلمارات لرتاث و يظهر الطلبة قيم إسالمية مطورة على حنو مالئم  ي عالقاهتم وأخالقيات العمل لديهم ويبدون فهماً مناسبا

 .لبعضاثقافات بعاهم جتاه فاوالً يظهرون م جاء من هذا اجملتمع الدويل و الطلبة أيااً بأهن يفتخرالعربية املتحدة. 
  ملدرسة؛ كما أهنم املتعلقة بكيفية سحسني اسؤولية  ي املدرسة ويتخذون القرارات حول تعلمهم ويقدمون أفكارهم امليتوىل الطلبة أدوار

 تلقي الدعم. تويل املايد من املسؤوليات القيادية  ي املشاريع دونيتولون أدوار قيادية  ي الطوابار الصباحية ويبدون مهارات وحرص على 
 حدة الصف اخلامس بتقدمي عروض قوية حول قاايا االستدامة ال ي تواجه دولة اإلمارات العربية املت ي  ونرحرتم الطلبة بيئة املدرسة ويقوم

 ويظهرون فهماً عميقاً هلا.
 حلصص الدراسية من خالل إنشاء روابط بني تعلمهم  ي اجلوانب املختلفة من املنهاج يقوم الطلبة حبل املشكالت بشكل منتظم  ي ا

؛ كما أهنم يقومون بتطوير أفكارهم اخلاصة هبم  ي املشاريع والفعاليات مثل أسبوع االبتكار، إال أهنم ال يقومون خالل احلصص التعليمي
 ومبدع بانتظام.الدراسية باختاذ املبادرة ومتابعة اهتماماهتم بشكل مبتكر 

 مجاالت القوة النسبية:

 .مواقف الطلبة اإلجيابية وسلوكهم املمتاز 
 .فهم الطلبة ألساليب احلياة الصحية والتنشئة السليمة 

 مجاالت التحسين: 

 .معدالت حاور الطلبة 
 الطلبة ألنشطة أداء املشاريع. قيادة 
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: جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء   

متوسطال الثانوي  مؤشرات أداء جودة عمليات التدريس والتقييم رياض األطفال االبتدائي 

 التدريس ألجل تعلم فعال جيد جداً  جيد جداً   

 التقييم جيد جداً  جيد جداً   

 راسية بشكل فعال ديقوم املعلمون املاهرون بتطبيق معرفتهم وخرباهتم مبوادهم ال ليات التدريس والتقييم جيدة جداً، حيثإن جودة عم
هم على النجاح ويعازون اخنراطهم وحرصلتقدمي خربات تعلم ممتعة وغنية للطلبة. ميتلك املعلمون أياًا عالقات جيدة جدًا مع الطلبة 

 بشكل كبار.
 اجملموعة املتنوعة  تعلم اللةة اإلجنلياية، لتلبية احتياجاتواختصاصي بالتخطيط معاً، بدعم من اختصاصي الرتبية اخلاصة  يقوم املعلمون

واقعي؛ كما يقوم طبيق تعلمهم على العامل التطور احلصص الدراسية بشكل ناجح معرفة الطلبة ومهاراهتم ومتكنهم أيااً من ت من الطلبة.
 املعلمون بشكل منتظم بطرح األسئلة ال ي تتطلب من الطلبة التفكار بعمق.

  ستخدم يأفال احلصص بإشراكهم  ي أساليب تقييم إجنازاهتم.   ي  ويقومون يتأكد معظم املعلمني من فهم الطلبة ألهداف الدرو
 معظم املعلمني اسرتاتيجيات وأنشطة فعالة للةاية تشمل حل املشكالت وإجراء البحوث من أجل إشراك الطلبة  ي تعلمهم.

  دًا عموماً تخدام بيانات التقييم بشكل جيد جاملقارنة بالتوقعات اخلارجية فعالة؛ كما يتم اسإجراءات إن عمليات التقييم الداخلية و
 ملتابعة إجنازات الطلبة لكن على حنو أقل تطوراً  ي مواد املناهج العربية.

  لخطوات املقبلة من ليقوم املعلمون باستخدام التقييم بشكل مستمر للتأكد من معرفتهم باحتياجات الطلبة الفردية والتخطيط بفعالية
دم اتساق  ي كيفية إضفاء الطابع الشخصي على التةذية الراجعة من أجل سحدي الطلبة ال سيما ذوي اإلجنازات التعلم؛ إال أن هنالك ع

 األعلى منهم.

 مجاالت القوة النسبية:

 .التخطيط خلربات التعلم النشطة واجلذابة 
 .عمليات التقييم ال ي تدعم التعلم 

 مجاالت التحسين: 

  اد املناهج العربية.عملية متابعة إجنازات الطلبة  ي مو 
  طابع شخصي وتنطوي على التحدي.وال ي تتسم باملقدمة للطلبة التةذية الراجعة 
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: جودة المنهاج التعليمي4معيار األداء   

 مؤشرات أداء جودة المنهاج التعليمي رياض األطفال االبتدائي المتوسط الثانوي

طبيقهتصميم المنهاج التعليمي وت جيد جداً  جيد جداً     

 مواءمة المنهاج التعليمي جيد جداً  جيد جداً   

  اإلضافة لذلك، تقوم بدمج بفعالية، ب األساسية املشرتكةاملعايار جيدة جداً. تطبق املدرسة املنهاج األمريكي الذي يتبع إن جودة املنهاج التعليمي
 والذي يستخدم لتقييم مستويات تقدم الطلبة. ية املشرتكةاألساسعايار املبرنامج البكالوريا الدولية للمرحلة االبتدائية مع 

 جداً اًل ااملنهاج التعليمي بشكل مناسب جداً مع رسالة برنامج البكالوريا الدولية والرؤية الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويعترب فع يتوازى 
 اصلة التعلم مدى احلياة. ي تطوير معرفة الطلبة ومهاراهتم وفهمهم وإعدادهم بشكل مالئم ملو 

  ضوعات من استمرارية وتقدم تعلم الطلبة عرب الصفوف؛ ويستفيد الطلبة أياًا من سعة وعمق مو يتم ختطيط املنهاج التعليمي بفعالية والتأكد
والتعلم من خالل  هتماماهتمالطلبة من اتباع ا ،غار املنقطع" الذي طبق مؤخرًا  ي رياض األطفالاللعب ن برنامج "كس ميد  الدراسة ال ي يقدمها.

 االستكشاف واالستقصاء.
 ة؛ كما ييوفر املنهاج التعليمي روابط خمططة على حنو مناسب بني املواد الدراسية مما يدعم الطلبة  ي تطوير وتطبيق تعلمهم على املواقف الواقع

، إال أن تار فرص غنية تتيح اإلبداع وحل املشكالأنه يركا بشكل شامل جداً على التطور الشخصي للطلبة ومهارات تعلمهم من خالل توف
 فرص االستكشاف واالستقصاء ال تعترب مطورة بشكل كامل  ي العلوم والتقنية.

  خذ باالعتبار إجنازات الطلبة واألولويات الوطنية.من أجل األيقوم العاملون مبراجعة املنهاج التعليمي على حنو منتظم 
  هلمم ومتعلمي اللةة االتعليمي على حنو مالئم لتلبية احتياجات تعلم مجيع جمموعات الطلبة مبن فيهم أصحاب يقوم املعلمون بتعديل املنهاج

 التعديالت لتلبية احتياجات الطلبة ذوي اإلجنازات األعلى يعترب غار مطور.إجراء اإلجنلياية؛ إال أن توفار األهداف و 
  تعاز معظم جوانب املنهاج التعليمي، حيث تتوفر جمموعة متنوعة من األنشطة الالصفية ال ييتم توفار فرص االبتكار واملسامهة االجتماعية  ي 

 .. تطور أيااً مجيع جوانب املنهاج تقريباً فهم الطلبة لثقافة وجمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة على حنو مالئم جداً هموتطور الطلبة مهارات 
  م يبية والتعلباالعتماد على مصادر وزارة الرت  ها بشكل أسبوعيية األخالقية من خالل تدريس حصصالرتبمادة تفي املدرسة مبتطلبات تقدمي

 وتامني نواتج التعلم  ي مجيع جوانب املنهاج التعليمي واحلياة اليومية للمدرسة.

 مجاالت القوة النسبية:

 جح جداً.املنهاج التعليمي الذي يتسم بالتماسك والصلة ويطور مهارات الطلبة بشكل نا 
 بني فروع املنهاج التعليمي.املخططة على حنو مالئم  الروابط 

 مجاالت التحسين: 

 .الفرص ال ي تتيح االستكشاف واالستقصاء املستقل خصوصاً  ي العلوم والتقنية 
 .مستويات التحدي املتوفرة للطلبة ذوي اإلجنازات األعلى 
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  ديم االرشاد والدعم لهم: جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتق5معيار األداء 

 مؤشرات أداء جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم لهم رياض األطفال االبتدائي المتوسط الثانوي

 متميا متميا  
المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم، بما في ذلك إجراءات وترتيبات 

 الحماية/"حماية الطفل

عاية الطلبة وتقديم الدعم لهم ر  جيد جداً  جيد جداً     

  متمياة بشكل عام، حيث تعترب إجراءات احملافظة على صحتهم وسالمتهم  محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلمإن جودة
طفل بشكل كامل مع لتتم مشاركة السياسة املدرسية الصارمة املتعلقة بسالمة الطلبة ومحاية امبا  ي ذلك ترتيبات محاية الطفل متمياة. 

 شبكة اإلنرتنت.ل؛ ويعرف الطلبة أيااً كيفية احملافظة على سالمتهم  ي املدرسة وعند استخدامهم العاملني والطلبة وأولياء األمور
 م ظتوفر املدرسة بشكل متسق وكامل بيئة آمنة ونظيفة وخالية من املخاطر، حيث يتم فيها إجراء تفقدات الصحة والسالمة على حنو منت

با ي املدرسية بشكل تتم احملافظة على املعدات وامل. نيوصارم واإلشراف على الطلبة بشكل استثنائي من قبل العاملني اليقظني واالستباقي
 الشاملة ال ي تتامن تقييمات املخاطر.مالئم جداً واالحتفاظ بالسجالت 

 ساليب احلياة الصحية ألويتم إيالء أولوية عالية لتطوير فهم الطلبة  لدعم تعلم مجيع الطلبة، حسب احلاجةاملرافق املدرسية  متت مواءمة
لتنشئة السليمة اجمموعة من الفعاليات اجملتمعية، ال ي يشارك فيها أولياء األمور بفعالية، تعاز  السالمة الشخصية؛ كماواحملافظة على 

 واإلجيابية البدنية والعقلية.
 ة  ي اإلجراءات املتبعة فيها لتعايا السلوك اجليد فعالة جداً. ميتلك العديد من العاملني مهارة كبار وتعترب  تسود املدرسة روح رعاية سعيدة

 مساعدة الطلبة على التفكار بشكل إجيايب وبناء عالقات قوية وحل الصعوبات ال ي يواجهوهنا بأنفسهم. 
  تعني فعل بالوقت، وبينما شهدت معدالت احلاور سحسناً إال أنه يقامت املدرسة باختاذ جمموعة من اخلطوات الفعالة لتعايا التاام الطلبة

 املايد لرفعها بشكل أكرب.
  بدعمانية فعال؛ كما رحظى الطلبة الذين يتعلمون اللةة اإلجنلياية كلةة ثبشكل سريع و تقوم املدرسة بتحديد ودعم الطلبة أصحاب اهلمم 

 إال أن الدعم املقدم للطلبة املوهوبني واملتفوقني يعترب أقل تطوراً. املوظفني املتخصصني ومعلمي الصف،فعال جداً من قبل 
 ا.يقوم العاملون مبتابعة التنشئة السليمة والتطور الشخصي لدى مجيع الطلبة بشكل وثيق واختاذ خطوات فعالة جداً لتعايامه 

 مجاالت القوة النسبية:

 .اإلجراءات املتعلقة برعاية الطلبة ورفاهيتهم وسالمتهم 
 .تعايا أساليب احلياة الصحية واآلمنة 
 .عملية سحديد ودعم الطلبة أصحاب اهلمم 

 مجاالت التحسين: 

 .إجراءات تعايا معدالت احلاور 
 لطلبة املوهوبني واملتفوقني.لتسارع املتعلم ال 
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 : جودة قيادة المدرسة وإدارتها6معيار األداء 
 مؤشرات أداء جودة قيادة المدرسة وإدارتها

 فعالية القيادة المدرسية داً جيد ج
الذاتي والتخطيط للتطوير ويمالتق جيد جداً   
 عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع متميا
 الحوكمة جيد جداً 
 إدارة المدرسة بما في ذلك الكادر والمرافق والمصادر جيد جداً 

 املدير ومساعد املدير باستخدام خربهتما الرتبوية الواسعة لبناء القدرة القيادية لدى مجيع إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا جيدة جداً، حيث يقوم 
سحسني تعلم بإشراك العاملني بشكل ناجح  ي تقييم و العاملني  ي املدرسة؛ كما أهنما يتواجدان بشكل ملحوظ جداً  ي مجيع أقسام املدرسة وقاما 

 الطلبة وتطورهم.
 تقريباً مجيع  تامنتلعليا بشكل فعال من البيانات املدرسية لوضع منوذج تقومي ذايت دقيق ومفصل وخطة تطوير طموحة يستفيد أعااء القيادة ا

واطن يقومون مبتابعة جودة التدريس والتعلم بشكل منتظم وفعال. ميتلك مجيع العاملني فهماً واضحاً ملكما أهنم زيارة التقييم السابقة؛  توصيات 
 ويتولون مسؤولية متاايدة للتحسني.القوة  ي املدرسة 

 مور أليشارك أولياء األمور بشكل كبار  ي احلياة واألعمال املدرسية بصفتهم شركاء نشطني  ي عملية تعلم أبنائهم. يتبادل العاملون وأولياء ا
 ي تساعدهم  ي دعم والعلى حنو منتظم  معلومات مفصلة بشكل يومي حول تعلم الطلبة، ويقوم أولياء األمور بقيادة ورش العمل واملشاركة فيها

 يؤثر جملس أولياء األمور بشكل إجيايب جداً  ي تعايا مشاركة العائالت ودعم إجنازات الطلبة.التعلم  ي املنال. 
  من  ءتقدم املدرسة مسامهات منتظمة  ي اجملتمع وشاركت  ي مبادرة "مدرسة واحدة دولة واحدة" واستاافت فريقي البحرين والكويت كجا

 .2111أبوظيب  -مسابقة املهارات العاملية 
 يام جملس األمناء احمللي ممثلني عن مجيع األطراف املعنية ويؤثر بشكل إجيايب  ي أداء املدرسة؛ كما يقوم مركا دعم مدار  جيمس بتوفار 

 مستويات منتظمة من التحدي والدعم العملي للتحسني.
 ناسب من على إجنازات الطلبة؛ كما يستفيد العاملون املؤهلون على حنو م ل فعال مما يؤثر بشكل إجيايبتتم إدارة الشؤون اليومية املدرسية بشك

 ي مبادرة  ةتطوير مهين عايل اجلودة، وتدعم أيااً املصادر عالية اجلودة املنهاج التعليمي على حنو مالئم جداً. تشجع املدرسة الطلبة على املشارك
ختبارات االتعليم واملعرفة من أجل تطوير فهمهم ألساليب التقييم املستخدمة  ي االختبارات الدولية مثل دائرة  املقدمة من"سؤال لكل يوم" 

 .(TIMSS)دراسة االجتاهات الدولية  ي الرياضيات والعلوم 

 مجاالت القوة النسبية:

  مساعد املدير.القيادة ال ي يظهرها املدير و 
 استخدام البيانات  ي التقومي الذايت. 
 .عالقات الشراكة مع أولياء األمور 

 مجاالت التحسين: 

 القيادة املوزعة بني العاملني. تطوير مواصلة 

 


