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 معلومات المدرسة

 معلومات عامة 

 مدرسة ليوا الدّوليّة اسم المدرسة: 

 9163  رقم المدرسة:
 مرحلة الروضة األولى إلى الّصف الثاني عشر المراحل الدراسية: 

  :**رقم مجلس المدرسة

 :*الرسوم الدراسية أمريكي  : *المنهاج الدراسي
 درهم 30460درهم إلى  16870من 

 )متوسط إلى عاٍل(

 adek.gov.ae@9163  البريد االلكتروني:  فلج هزاع، العين العنوان: 

 37810444 (0) 971+ رقم الهاتف: 
الموقع االلكتروني 

 للمدرسة: 
www.liwaschool.ae 

 

 معلومات الموظفين 

 %21 نسبة تغيير المعلمين: 162 عدد المعلمين:

 67 عدد مساعدي المعلمين:
نسبة المعلمين إلى 

 الطلبة:
1  :16   

 

 الطلبة معلومات 
 مختلط الجنس: 2597 العدد اإلجمالي للطلبة:

 %90 نسبة الطلبة اإلماراتيين:
نسبة الطلبة ذوي 

 :الهمم
4% 

الجنسيات األعلى نسبة في 

 المدرسة:
 %2عمان:  %2األردن:  %2مصر: 

 نسبة الطلبة في كل مرحلة:
 الثانوية المتوسطة االبتدائية رياض األطفال

16% 41% 28% 15% 

 

 معلومات التقييم

 من:  تاريخ التقييم 

25/05/1441 

  إلى:

28/05/1441 

20/01/2020 23/01/2020 

عدد الحصص التي تمت 

 مشاهدتها:
140 

عدد الحصص 

المشتركة التي تمت 

 مشاهدتها

34 

 *خاص بالمدارس الخاصة فقط
 ** خاص بالمدارس الحكومية فقط
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 أداء المدرسة

  إن نسبة تغيير المعلمين 2019في عام  . تم تعيين مدير جديد للمدرسة وإعادة تشكيل مجلس األمناء1992تم افتتاح المدرسة في عام .

 مرتفعة.

  .ر األنشطة الجذابة جودة عمليّات التّدريس جيّدة جدًا بشكل عام؛ نظًرا لدقة خطط الدروس وتوفّ  تعدإن األداء العام للمدرسة جيّد جدًا

يط تخطالتي تراعي الفروق الفردية. إن جودة الحوكمة وقيادة المدرسة جيّدة جدًا على جميع المستويات؛ نظًرا لدقة عمليّة التقويم الذاتي وال

للتطوير، حيث أفضى ذلك إلى تحقيق الّطلبة إنجازات جيّدة جدًا بشكل عام. تعكس مستويات الحضور المتميزة مواقف الّطلبة وعالقاتهم 

 اإليجابية.

 

 

 

 جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين

 

 

 

 

 

 جوانب القوة الرئيسة
 .إنجازات الّطلبة في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية  

  ومستويات حضورهم.عالقات الّطلبة مع بعضهم البعض ومع العاملين 

 .احترام تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقدير القيم اإلسالمية في جميع جوانب الحياة المدرسية 

 .خطط الدروس واألنشطة الجذابة التي تلبي احتياجات جميع الّطلبة 

 سطى وتوجههم والتزامهم.الرؤية التي يتمتع بها أعضاء مجلس األمناء والمدير الجديد وأعضاء القيادة العليا والو 

 مجاالت التحسين الرئيسة

  تحسين إنجازات الّطلبة في التربية اإلسالمية والعلوم في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفي الرياضيات والتربية اإلسالمية في

 المرحلة االبتدائية وفي الدراسات االجتماعية في المرحلة المتوسطة من خالل ما يلي:

المزيد من التطوير المهني للعاملين في هذه المواد الدراسية حول كيفية مطابقة أنشطة الدروس مع احتياجات الّطلبة وفئتهم توفير  -

 العمرية.

 االستفادة من الممارسات الجيدة لدى الزمالء اآلخرين، على مستوى األقسام والمدرسة. -

 للطلبة في العلوم. اربالعملية والتجاألنشطة توفير المزيد من مهام  -

والتأكد من استخدام التقنية بفعالية في  ،التجويد دعم الّطلبة في التربية اإلسالمية لتحسين مهاراتهم في التالوة وتطبيق أحكام -

 المرحلة االبتدائية.

 الرياضيات.الكالمية والكسور في الحسابية توفير المزيد من الفرص التي تتيح لطلبة المرحلة االبتدائية حل المسائل  -

 

 :توفير مجموعة أوسع من خيارات المنهاج التعليمي من خالل ما يلي 

 توفير المزيد من المواد االختيارية في المرحلة الثانوية والتي تغطي العلوم اإلنسانية والفنون والمواد المهنية. -

 األعمال لديهم.توفير المزيد من الفرص التي تتيح للطلبة تطوير مهارات أداء المشاريع وريادة  -

 استطالع آراء الّطلبة حول خيارات المواد الدّراسّية. -

اإلمارات العربيّة دولة في المدارس األخرى التي تطبق المنهاج األمريكي في  لمتوفرةاالبحث في خيارات المنهاج التّعليمّي  -

 المتّحدة والواليات األمريكية المتّحدة.

 األكاديمي في المرحلتين المتوسطة والثانوية.مراجعة وتطوير إجراءات اإلرشاد  -

 مة لتقديم المنهاج التعليمي األوسع.ئتوفير غرف صفية أكبر ومرافق مال -
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 التقدم المحرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س حققت المدرسة تقدًما جّيدًا جدًا في تلبية جميع توصيات تقرير التقييم السابق، حيث أنها حّسنت جودة إنجازات الّطلبة وعمليات التدري

 أصبحت جيّدة جدًا اآلن.التي والتقييم والقيادة المدرسية و

  وبالتالي، أصبحت مهارات التفكير العليا وحل المشكالت جيّدة جدًا اآلن لدى الّطلبة.تحسنت مهارات المعلمين في أسلوب طرح األسئلة؛ 

  تدريس القام أعضاء القيادة المدرسية بمراجعة عملية االنتقال من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة المتوسطة وتأكدوا من تلبية عمليات

بع؛ وبالتالي، قاموا بتحسين أداء الّطلبة في الصفوف العليا من المرحلة في الصف الرابع إلى الصف السا احتياجات الطالب الذكور

االبتدائية والصفوف الدنيا من المرحلة المتوسطة في معظم المواد الدراسية، بينما ال تزال مهارات األعداد وحل المسائل الحسابية 

 الكالمية أقل رسوًخا في المرحلة االبتدائية.

 أكبر.على نحو على االبتكار وتحسين المدرسة بشكل عام رسية قدرة جيّدة جدًا يمتلك أعضاء القيادة المد 

 

  

دورة التقييم 

 الحالية:

 جيد جدا  

التقييم دورة 

 السابقة:

 جيد
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  جودة إنجازات الطلبة   1معيار األداء 

 تحسن في األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

عموًما وفي العلوم في  إن إنجازات الّطلبة جيّدة جدًا بشكل عام وجيدة في التربية اإلسالمية  المبررات:

 المرحلتين المتوسطة والثانوية وفي الرياضيات في المرحلة الثانوية.

 .تحقق معظم مجموعات الّطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم، تقدًما أفضل من المتوقع  

  ينخرط الّطلبة في التعلم ويحرصون عليه ويعملون بشكل تعاوني، كما أنهم يطبقون تعلمهم على

يقوم الّطلبة باستخدام التقنية في جميع  ل مستمدة من الحياة الواقعية بفعالية.مواقف ومسائ

 الصفوف تقريبًا، لكن على نحو أقل نسبًيا في المرحلة االبتدائية.

 

 جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار  2معيار األداء 

 ثابتأداء    االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

 ايمتلك الّطلبة عالقات متميزة مع بعضهم البعض والمعلمين والعاملين، كما أنهم يظهرون احترامً   المبررات:

 احتياجات اآلخرين. إن مستويات حضور الّطلبة متميزة.تجاه ومراعاةً  ولباقةً 

  ،كما أنهم يبادرون يُظهر الّطلبة احتراًما متميًزا لتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها

 ويتطوعون في مجموعة واسعة من األنشطة الثقافية.

 .تعد أنشطة أداء المشاريع وريادة األعمال أقل تطوًرا 

 

 جودة عمليات التدريس والتقييم  3معيار األداء 

 تحسن في األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

شهدت جودة عملّيات التّدريس تحسنًا، حيث أن خطط المعلمين مفصلة وشاملة وتهدف إلى ضمان   المبررات:

 وإحرازهم تقدًما جيّدًا جدًا.تحقيق المجموعات المختلفة من الّطلبة إنجازات مناسبة 

 وتعزيز  يستخدم المعلمون مجموعة واسعة من استراتيجيات التقييم الفعّالة للتحقق من الفهم

 تفكير العميق، إاّل أّن ذلك غير متسق.مهارات ال

  تعزز عمليات التدريس مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت واالبتكار وتنشئ صالت فعّالة

  بسياق دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 جودة المنهاج التعليمي  4معيار األداء 

 أداء ثابت   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

إن جودة المنهاج التعليمي جّيدة جدًا، حيث أنه يتضمن روابط مفيدة بين فروعه يتم تخطيطها   المبررات:

 بشكل هادف، كما تعد الصالت بثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة ومجتمعها متميزة.

 مناسب االحتياجات المختلفة للطلبة بشكل  على نحو تلبي عملية تعديل المنهاج التعليمي الموّجهة

 فردي وضمن مجموعات.

 .إن خيارات المواد الدراسية محدودة، ال سيما بالنسبة للطلبة األكبر سنًا 

 

 جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم لهم 5معيار األداء 

 أداء ثابت   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

إن جودة إدارة السلوك والعالقات السائدة بين العاملين والطلبة متميزة اآلن في جميع أنحاء   المبررات:

  المدرسة.

 .تحسنت عملية تعزيز وإدارة مستويات الحضور وأصبحت متميزة منذ التقييم السابق  

  والمتفوقين، إاّل أّن توجد في المدرسة إجراءات دقيقة لتحديد الّطلبة أصحاب الهمم والموهوبين

 اإلرشاد األكاديمي ليس شاماًل بالقدر ذاته.

 

 جودة قيادة المدرسة وإدارتها 6معيار األداء 

 تحسن في األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

جودة متميزة، كما تعلقان بتوفير تعليم ذي يرؤية وهدف  يتشارك كل من المدير الجديد والمالك  المبررات:

 يشارك المجتمع المدرسي بأكمله طموحاتهما وتطلعاتهما.

  توجد في المدرسة عمليات منهجية ودقيقة للتقويم الذاتي والتخطيط للتطوير والتي بدأت في

  استدامة التحسين.
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  إن المرافق والمباني المدرسية في الوقت الحالي تحد من خيارات المنهاج التعليمي المتاحة

 للطلبة.
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 : جودة إنجازات الطلبة1معيار األداء 

 مؤشرات األداء:
 الثانوية المتوسطة االبتدائية رياض األطفال

 التربية اإلسالمية

 التحصيل
 جيد جيد جيد جيد جداً 

 التقدم
 جيد جيد جيد جيد جداً 

 

 اللغة العربية

 )كلغة أولى(

 التحصيل
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 التقدم
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 

 اللغة العربية*

 )كلغة ثانية(

 

 التحصيل
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  ال ينطبق

 التقدم
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  ال ينطبق

 

 الدراسات االجتماعية
 التحصيل

 ال ينطبق جيد جيد جداً  جداً جيد 

 التقدم
 ال ينطبق جيد جيد جداً  جيد جداً 

 

  اللغة االنجليزية
 التحصيل

 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 التقدم
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 

  الرياضيات
 التحصيل

 جيد جداً  جيد جداً  جيد جيد جداً 

 التقدم
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جيد جداً 

 

  العلوم
 التحصيل

 جيد جيد جيد جداً  جيد جداً 

 التقدم
 جيد جيد جيد جداً  جيد جداً 

 المواد األخرى

 )فن، موسيقى، رياضة(

 التحصيل
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جداً جيد  التقدم

 مهارات التعلم
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 *خاص بالمدارس الخاصة فقط
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ية
الم
س
إل
 ا
ية
رب
لت
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في التربية اإلسالمية جيّدة بشكل عام وجيّدة جدًا في مرحلة رياض األطفال. يحقق غالبية

الّطلبة تقدًما أفضل من المتوقع في الحصص الدراسية وبمرور الوقت، بينما يحقق غالبية كبيرة منهم ذلك في 

 مرحلة رياض األطفال.

  إن مستويات التحصيل جيّدة بشكل عام وجيّدة جدًا في مرحلة رياض األطفال. تُشير نتائج امتحانات وزارة التربية

حقيق مستويات تحصيل متميزة، كما تُشير التقييمات الداخلية إلى تحقيق والتعليم في الصف الثاني عشر إلى ت

مستويات تحصيل متميزة بشكل عام، إال أنه لم يتم تأكيد ذلك في الحصص الدراسية التي تُظهر تحقيق غالبية 

بيتهم ذلك كبيرة من الّطلبة مستويات تحصيل تفوق معايير المنهاج التعليمي في مرحلة رياض األطفال وتحقيق غال

 في المراحل األخرى.

 ويظهرون فهًما جيّدًا جدًا  تالوة سور القرآن الكريم القصيرة بثقة، في مرحلة رياض األطفال، يستطيع األطفال

لتعاليم الرسول الكريم محمد )صلى هللا عليه وسلم( من خالل األحاديث النبوية الشريفة، كما أنهم يطورون فهًما 

ولعب األدوار، أما في المرحلة االبتدائية، يُطّور الّطلبة فهًما جيّدًا آلداب اإلسالم وقيمه عميقًا من خالل القصص 

وكيفية تطبيقها في حياتهم اليومية، لكن عددًا قلياًل منهم يواجهون صعوبة في قراءة األحاديث النبوية الشريفة 

هًما جيّدًا للدين اإلسالمي وتاريخه ويستطيعون وشرح معانيها، وفي المرحلتين المتوسطة والثانوية، يُبدي الّطلبة ف

 تالوة سور القرآن الكريم، إال أنهم ال يقومون جميعًا باتباع أحكام التجويد.

 .تحرز غالبية مجموعات الّطلبة تقدًما يفوق المتوقع، بما في ذلك أصحاب الهمم 

 مجاالت القوة النسبية

 فهم األطفال العميق لمعاني األحاديث النبوية 

 .الشريفة المقررة في مرحلة رياض األطفال

  فهم الّطلبة آلداب اإلسالم وقيمه في المرحلة

االبتدائية وللتاريخ اإلسالمي في المرحلتين 

 المتوسطة والثانوية.

 مجاالت التحسين

  مهارات الّطلبة في التالوة مع تطبيق أحكام

 .التجويد

  قدرة عدد قليل من الّطلبة على قراءة األحاديث

النبوية الشريفة بطالقة مع فهم عميق لمعانيها في 

 المرحلة االبتدائية.

  

ية
رب
لع
 ا
غة
لل
 ا

  تقدًما أفضل من كبيرة منهم يحقق غالبية جدًا، كما جيّدة اللغة العربية كلغة أولى وثانية إن إنجازات الّطلبة في

 المتوقع في الحصص الدراسية وبمرور الوقت.

  تُشير نتائج امتحانات وزارة التربية والتعليم جدًا في اللغة العربية كلغة أولى وثانيةإن مستويات التحصيل جيّدة .

تُشير التقييمات الداخلية إلى تحقيق مستويات بينما في الصف الثاني عشر إلى تحقيق مستويات تحصيل متميزة، 

 .لحصص الدراسية وأعمال الّطلبةوالتي تم تأكيدها في ا بشكل عامجيّدة جدًا تحصيل 

 بينمايحقق األطفال، في مرحلة رياض األطفال، تقدًما جيّدًا جدًا في تطوير مهارات االستماع والفهم والتحدث ، 

يُطّور الّطلبة، في جميع أنحاء المدرسة، مهارات جيّدة جدًا في مهارات التحدث والقراءة والفهم والكتابة، حيث 

في مراحل المدرسة. يُظهر الّطلبة،  ولىأيتعلمون اللغة العربية كلغة مع تقدم الّطلبة الذين  تتسارع هذه المهارات

في نهاية المرحلة االبتدائية، مهارات راسخة في قواعد النحو ويقرأون بطالقة مع التعبير ويبنون الجمل بدقة، أما 

الرئيسة في النصوص األدبية ويجرون الموضوعات بثقة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، يناقش الّطلبة 

يُبدي الّطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية كلغة ثانية مهارات استماع المناظرات حولها ويقدمون االقتراحات. 

وتحدث جّيدة جدًا، إاّل أّن مهارات القراءة لدى عدد قليل منهم تعد أقل رسوًخا. يستطيع الّطلبة الكتابة بشكل 

لمرحلة الثانوية، بينما تعد مهارات الكتابة الموسعة واإلبداعية لدى الّطلبة أقل رسوًخا، ال في اومطّول صحيح 

 سيما بالنسبة لذوي القدرات األعلى.

  تحرز معظم مجموعات الّطلبة تقدًما يفوق المتوقع في اللغة العربية كلغة أولى وثانية، بما في ذلك الّطلبة أصحاب

 الهمم.
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 النسبيةمجاالت القوة 

  مهارات األطفال في التحدث واالستماع والفهم

 .في مرحلة رياض األطفال

  مهارات القراءة لدى الّطلبة الذين يتعلمون اللغة

العربية كلغة أولى في المرحلة االبتدائية 

ومهارات القراءة ألجل الفهم في المرحلتين 

 المتوسطة والثانوية.

  العربية مهارات االستماع والتحدث في اللغة

 كلغة ثانية.

 مجاالت التحسين

  مهارات الكتابة الموسعة لدى الّطلبة في اللغة

 العربية كلغة أولى وثانية.

  مهارات القراءة لدى عدد قليل من الّطلبة في

 اللغة العربية كلغة ثانية.

  

ية
ع
ما
جت
ال
 ا
ت
سا
را
لد
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في الدراسات االجتماعية جيّدة جدًا بشكل عام وجيّدة في المرحلة المتوسطة. يحقق غالبية

 الّطلبة تقدًما أفضل من المتوقع في الحصص الدراسية وبمرور الوقت.كبيرة من 

  تحصيل متميزة، إال أنه لم تحقيق مستويات البيانات الداخلية المدرسية إلى تُشير  جدًا.إن مستويات التحصيل جيّدة

معايير يتم تأكيد ذلك في الحصص الدراسية التي تُظهر تحقيق غالبية كبيرة من الّطلبة مستويات تحصيل تفوق 

 .المرحلة المتوسطةوتحقيق غالبيتهم ذلك في واالبتدائية رياض األطفال  المنهاج التعليمي في مرحلتي

  ،فهًما جيّدًا لجغرافيا دولة اإلمارات العربية المتحدة وتاريخها، حيث يُظهر يُطّور الّطلبة، في جميع أنحاء المدرسة

األطفال، في مرحلة رياض األطفال، معرفة جيّدة جدًا حول دولة اإلمارات واإلمارات السبع، أما في المرحلة 

التي تؤثر في التوزيع السكاني االبتدائية، يُطّور الّطلبة فهًما جيّدًا جدًا لهيكل الحكومة في دولة اإلمارات والعوامل 

في الدولة ويستطيعون قراءة االتجاهات على الخريطة، لكن عددًا قلياًل منهم ال يستطيعون تحديد المواقع بدقة، أما 

القضايا المعاصرة، مثل التلوث والبطالة، ويقترحون بمناقشة الّطلبة في الجغرافيا  يقومفي المرحلة المتوسطة، 

حماية البيئة في دولة اإلمارات، بينما تعتبر معرفتهم األوسع حول أثر ذلك على الصعيد الحلول حول كيفية 

 العالمي أقل رسوًخا.

  تحرز معظم مجموعات الّطلبة تقدًما يفوق المتوقع في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائية، بينما يحقق غالبيتهم

 فقط ذلك في المرحلة المتوسطة.

 مجاالت القوة النسبية

  فهم الّطلبة لجغرافيا دولة اإلمارات العربية

 .المتحدة وتاريخها في المرحلة االبتدائية

  في الجغرافيا، ال المرحلة المتوسطة معرفة طلبة

العربية  سيما الجوانب البيئية في دولة اإلمارات

 .المتحدة

 مجاالت التحسين

  قدرة عدد قليل من الّطلبة على تحديد المواقع

 المرحلة االبتدائية.على الخرائط في 

  اكتساب الّطلبة معرفة أوسع إلنشاء صالت

 بالحياة الواقعية في المرحلة المتوسطة.

  

ية
يز
جل
الن
 ا
غة
لل
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في اللغة اإلنجليزية جيّدة جدًا، كما يحقق غالبية كبيرة منهم تقدًما أفضل من المتوقع في

 الحصص الدراسية وبمرور الوقت.

  البيانات الخارجية الإن مستويات التحصيل جيّدة جدًا. تُشير( ختبارات قياس التقدم األكاديميMAP)  إلى تحقيق

متوسط دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحقيق غالبيتهم مستويات أو تفوق توازي مستويات تحصيل معظم الّطلبة 

الداخلية إلى تحقيق مستويات تحصيل جّيدة جدًا انات البي، بينما تُشير أو تفوق المتوسط الدوليتحصيل توازي 

يعملون على غالبية كبيرة منهم أن التي تُظهر  بشكل عام والتي تم تأكيدها في الحصص الدراسية وأعمال الّطلبة

 .معايير المنهاج التعليميمستويات تفوق 

  ،يحقق الّطلبة تقدًما جيّدًا جدًا مع تقدمهم في مراحل المدرسة، حيث يُطّور األطفال، في مرحلة رياض األطفال

مهارات تحدث وتواصل واضحة ويستطيعون كتابة جمل قصيرة هادفة، أما في المرحلة االبتدائية، يستطيع الّطلبة 

المتوسطة، وقواعد اللغة الصحيحة، وفي المرحلة كتابة حجج لدعم وجهات النظر مع استخدام واضح لالستدالل 

يتمكن الّطلبة من فهم وإجراء تحليل ناقد لمجموعة متنوعة وواسعة من النصوص والقصائد الشعرية، بينما يفتقر 

مهارات الفهم والتحليل ن تُمكّ عدد قليل من الّطلبة للثقة والطالقة، ال سيما الذكور منهم، وفي المرحلة الثانوية، 

 نقد النصوص الصعبة.من لبة لطا

 .تحرز معظم مجموعات الّطلبة تقدًما يفوق المتوقع 
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 مجاالت القوة النسبية

  صحيحة باستخدام قواعد اللغة الالكتابة مهارات

في  ممتازةالخط الومهارات واضح الستدالل االو

 .المرحلة االبتدائية

  مهارات الفهم والتحليل الناقد للنصوص في

 الثانوية.المرحلة 

 مجاالت التحسين

  مهارات التحدث لدى عدد قليل من الّطلبة، ال

 سيما الطالب الذكور في المرحلة المتوسطة.

  

ت
يا
ض
يا
لر
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في الرياضيات جّيدة جدًا بشكل عام وجيّدة في المرحلة االبتدائية. يحقق غالبية كبيرة من

في الحصص الدراسية وبمرور الوقت ويحقق غالبية منهم ذلك في المرحلة الّطلبة تقدًما أفضل من المتوقع 

 االبتدائية.

 ختبارات قياس تُشير البيانات الخارجية ال. بشكل عام وجيدة في المرحلة االبتدائية إن مستويات التحصيل جيّدة جدًا

متوسط دولة اإلمارات  إلى تحقيق معظم الّطلبة مستويات تحصيل توازي أو تفوق (MAPالتقدم األكاديمي )

الحصص الدراسية تُظهر  .العربية المتحدة وتحقيق غالبيتهم مستويات تحصيل توازي أو تفوق المتوسط الدولي

في  معايير المنهاج التعليمييعملون على مستويات تفوق غالبية كبيرة منهم أن شوهدت وأعمال الّطلبة التي 

 .تحقيق غالبيتهم ذلك في المرحلة االبتدائيةومراحل رياض األطفال والمتوسطة والثانوية 

  يُطّور األطفال، في مرحلة رياض األطفال، مهارات جيّدة في األعداد والقياس ويستطيعون تمييز األنماط

واستخدام وسائل دعم التعلم لقياس ارتفاع األوعية ومناقشة نتائجهم، أما في المرحلة االبتدائية، يستمر الّطلبة في 

االستدالل الحسابي  هم فيتعد مهاراتكما طبيق الكسور نهم يظهرون ثقة أقل في تكلتطوير مهارات األعداد لديهم، 

لحل المسائل الكالمية غير مطّورة، وفي المرحلة المتوسطة، يقوم الّطلبة باستخدام التصور الرياضي بفعالية لحل 

تعلمهم  الكالمية ويشاركونالحسابية ق الّطلبة قاعدة ناتج القسمة لحل المسائل طبّ المسائل، وفي المرحلة الثانوية، يُ 

 بفعالية. تعد مهارات الّطلبة في استخدام تطبيقات الرياضيات والحساب الذهني قوية.

 .تحرز معظم مجموعات الّطلبة تقدًما يفوق المتوقع، بينما يحقق غالبية فقط منهم ذلك في المرحلة االبتدائية 

 مجاالت القوة النسبية

 مهارات الحساب الذهني لدى الّطلبة. 

  الّطلبة في استخدام تطبيقات الرياضيات.مهارات 

 مجاالت التحسين

  قدرة الّطلبة على حل المسائل الحسابية الكالمية

 في المرحلة االبتدائية.

  فهم الّطلبة للكسور وتطبيقها في المرحلة

 االبتدائية.
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وم
عل
 ال

  رياض األطفال واالبتدائية. يحقق غالبية إن إنجازات الّطلبة في العلوم جيّدة بشكل عام وجيّدة جدًا في مرحلتي

 الّطلبة تقدًما يفوق المتوقع بشكل عام، بينما يحقق غالبية كبيرة منهم ذلك في مرحلتين رياض األطفال واالبتدائية.

 تُشير بيانات بشكل عام إن مستويات التحصيل جيّدة .( اختبارات قياس التقدم األكاديميMAP)  إلى تحقيق معظم

 العربية المتحدة وتحقيق غالبية كبيرة منهم تويات تحصيل توازي أو تفوق متوسط دولة اإلماراتالّطلبة مس

، بينما تُشير البيانات الداخلية إلى تحقيق مستويات تحصيل مستويات تحصيل توازي أو تفوق المتوسط الدولي

يعملون على مستويات تفوق م غالبية كبيرة منهأن تُظهر الحصص الدراسية وأعمال الّطلبة  جيّدة بشكل عام.

المتوسطة  واالبتدائية وتحقيق غالبيتهم ذلك في المرحلتينرياض األطفال  تيمعايير المنهاج التعليمي في مرحل

 .والثانوية

 االستقصاء واالستكشاف، على سبيل و ل، مهارات جيّدة جدًا في الفهميُطّور األطفال، في مرحلة رياض األطفا

 ،التي تتضمن تجربة المالبس والتقنية ،بإجراء التحقيق من خالل مجموعة متنوعة من األنشطةالمثال، يقومون 

في جيّدة جدًا مهارات ارتدائه، أما في المرحلة االبتدائية، يُطّور الّطلبة ينبغي لمعرفة كيفية تأثير المواسم على ما 

ع الفرضيات والتحقيق في صور الحيوانات الفهم واالستقصاء في علوم الحياة، على سبيل المثال، يقومون بوض

ويستخدمون التقنية لتصنيفها، وفي المرحلة المتوسطة، يستخدم الّطلبة الجدول الدوري بثقة لكتابة المعادالت، 

وفي المرحلة الثانوية، يقوم الّطلبة برسم الدوائر الكهربائية باستخدام برنامج محاكاة على شبكة اإلنترنت. إن 

ية مطّورة على نحو مناسب، إاّل أّن مهارات الّطلبة في إجراء االستقصاء العلمي العملي وكتابة المعرفة العلم

 التقارير العلمية تعد غير متسقة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

  تحرز غالبية مجموعات الّطلبة تقدًما يفوق المتوقع في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما تحقق معظم

 المجموعات ذلك في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائية. 

 مجاالت القوة النسبية

  العلمية في جميع أنحاء المدرسةالّطلبة معرفة. 

  مهارات االستقصاء واالستكشاف لدى األطفال

في مرحلة رياض األطفال والطلبة في المرحلة 

 االبتدائية.

 مجاالت التحسين

  مهارات التحقيق وتطبيق المهارات العلمية في

االستقصاءات العملية، ال سيما في المرحلتين 

 المتوسطة والثانوية.

  مهارات كتابة التقارير العلمية في المرحلتين

 المتوسطة والثانوية.

  

ى
خر
أل
 ا
اد
و
لم
 ا

  بمرور أفضل من المتوقع يحقق غالبية كبيرة منهم تقدًما  ، كماجدًاجيّدة إن إنجازات الّطلبة في المواد األخرى

 الوقت.

  وتُظهر إلى تحقيق مستويات تحصيل جيّدة جدًا بيانات التقييم الداخلي جيّدة جدًا. تُشير التحصيل مستويات إن

 معايير المنهاج التعليمي.تفوق أن غالبية كبيرة منهم يعملون على مستويات الّطلبة المشاهدات الصفية وأعمال 

  إن استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في الحصص الدراسية من قبل الطلبة يسهم بفاعلية في دعم تعلمهم

عالم إلاألعمال وا دراسات رقمية بفاعلية كبيرة في مواد، مثلوتقدمهم. يستخدم الطلبة تطبيقات الحاسوب ال

يظهرون . يتعاون الطلبة على نحٍو مناسب في فرق، ال سيما في مادة التربية الرياضية، ووالتكنولوجيا والتصميم

يتم تطوير مهارات حل المشكالت لديهم بشكل مناسب من خالل العمل على مشاريع كما في أعمالهم الفنية، إبداًعا 

 الكتابة باللغة الفرنسية لدى طلبة المرحلة االبتدائية. االبتكار، بينما تتفاوت جودة مهارات

 .تحقق معظم المجموعات تقدًما يفوق المستويات المتوقعة 

 مجاالت القوة النسبية

  تقدم الطلبة وتطور مهاراتهم في التربية الفنية

 والرياضية.

  استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت من قبل

 في مواد دراساتاة للتعلم، ال سيما الطلبة كأد

 .والتكنولوجيا األعمال واإلعالم والتصميم

 مجاالت التحسين

  جودة مهارات الكتابة باللغة الفرنسية لدى أقلية

 من طلبة المرحلة االبتدائية.
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لم
تع
 ال
ت
را
ها
 م

  جدًا بشكل عام.جّيدة إن مهارات التعلم لدى الطلبة 

  نظًرا  ؛ويتولون مسؤولية تعلمهم في إطار ثقافة التعلم التعاونيةتقريبًا الدراسية يشارك الطلبة في جميع الحصص

 ألساليب "كيجن".الفعّال لالستخدام 

  بين مجاالت التعلم المختلفة، ال سيما في مرحلة رياض األطفال، ويُطبقون فعّالة يتمكن الطلبة من إنشاء روابط

 .الواقعيةبفاعلية ما يتعلمونه في مواقف مستمدة من الحياة 

 ال سيما في الّطلبة من أجل دعم التعلممهارات التفكير الناقد وحل المشكالت واستخدام التقنية لدى ترسيخ م يت ،

 دون الصف الرابع.الصفوف ، إال أن هذه الجوانب تكون أضعف في المرحلتين االبتدائية والثانوية

 مجاالت القوة النسبية

  مستوى المشاركة وتولي الطلبة مسؤولية تعلمهم

 .وثقافة التعلم التعاونية

  مواقف من الحياة  علىتطبيق خبرات التعلم

 .الواقعية

 مجاالت التحسين

  استخدام التقنية من قبل الطلبة في الصفوف الدنيا

 من المرحلة االبتدائية.
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 : جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار2معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رياض األطفال االبتدائية المتوسطة الثانوية

 التطور الشخصي جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمارات العربية  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 المتحدة وثقافات العالم

لمسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكارا جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً   

 جدًا.الّطلبة جيّدة الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار لدى  إن جودة التطور 

  نادًرا جدًا. يعملون سويًا لحل االختالفات ويعد التنمر أنهم ذات، كما البمواقف إيجابية ومسؤولة وقدرة على االعتماد على الّطلبة يتمتع

قبلون دائًما على مساعدة بعضهم البعض. تسود المدرسة يُظهر الطلبة تعاطف ومراعاة تجاه احتياجات اآلخرين واالختالفات بينهم ويُ 

الطلبة أساليب الحياة يتّبع كلها روح التعاون التي يعززها االستخدام واسع النطاق الستراتيجيات "كيجن" في جميع الصفوف تقريبًا. 

 %.99هم متميزة وتبلغ حضورنسبة تعد كما لها،  مالئًمايُظهرون فهًما وآلمنة والصحية ا

 يؤدي  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، كمايُظهر الطلبة فهًما واضًحا للقيم اإلسالمية والكيفية التي تؤثر بها على المجتمع المعاصر ف

تجاه القيم والعادات اإلسالمية  اواحترامً  االطلبة معرفة وفهمً  مدرسة. يُبديالساحة الطالب الذكور صالة الظهر جماعة يوميًا في 

واضحين لثقافتهم والثقافات  اوتقديرً  افهمً يبدون يشاركون في برنامج "هويتي" وأنهم حيث العربية المتحدة، وتراث دولة اإلمارات 

 .أقل رسوًخااألخرى، إال أن فهمهم لثقافات العالم األخرى يعد 

  في األنشطة التي لها تأثير إيجابي على المدرسة والمجتمعات األوسع، ويتمكنون في بعض األحيان من يحرص الّطلبة على المشاركة

 . الخيرية المبادرة باألنشطة وقيادتها بشكل تطوعي من أجل تقديم إسهامات اجتماعية قيمة، مثل جمع التبرعات

 ساحات يهتمون ببيئتهم المدرسيّة من خالل الحفاظ على نظافة صفوفهم و إنهمحيث  ،بية جدًايُظهر الطلبة تمتعهم بأخالقيات عمل إيجا

 إنهمحيث  ،جدًا بالموضوعات البيئية وأهمية الحفاظ على مصادر البيئة واستدامتها دينالطلبة أيًضا فهًما ووعيًا جيّ يُبدي . المدرسة

 يحتفون على سبيل المثال بيوم األرض واليوم العالمي للماء ويشاركون في أنشطة حماية طائر الحبارى. 

   اكتساب  فييتم توفير خبرات العمل لطلبة المرحلة الثانوية، وتساعدهم المجموعة الواسعة من األنشطة والمشاريع المخطط لها

 بة في أنشطة أداء المشاريع وريادة األعمال محدودة في جميع المراحل. مهارات االبتكار واإلبداع، بينما تعد مشاركة الطل

 

 :مجاالت القوة النسبية

 وثقافتها احترام الطلبة وتقديرهم لتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

  .معدالت حضور الطلبة وعالقاتهم ببعضهم البعض والمعلمين والعاملين 

 

  مجاالت التحسين:

 أنشطة أداء المشاريع وريادة األعمال وفهمهم لثقافات العالم األخرى. مشاركة الطلبة في 
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 : جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رياض األطفال االبتدائية المتوسطة الثانوية

 التدريس ألجل تعلم فعال جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 التقييم جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جداً جيد 

  جدًا بشكل عام.جيّدة إن جودة عمليات التدريس والتقييم 

 .يتمتع المعلمون بمعرفة قوية بالمادة الدراسية والتي يطبقونها بنجاح 

  رياض األطفال، بينما تكون ذلك مرحلة يتم توظيف الوقت والمصادر، التي تشمل تقنيات التعلم، بفاعلية لتسريع وتيرة التقدم، ويشمل

 تقنيات التعلم أقل استخداًما في المرحلة االبتدائية.

  ّالتفكير وتقديم أجوبة مفصلة، إال أن هذه الممارسات ال الّطلبة ف معظم المعلمين األسئلة المفتوحة والمستهدفة والتي تتطلب من يوظ

 تُطبق دائًما بشكل متسق. 

  مما يدعم تلبية احتياجات مجموعات الطلبة المختلفة. تحدد خطط بشكل مناسب؛ يخطط المعلمون أنشطة التعلم المدروسة والجذابة

الدروس عادةً نواتج تعلم متمايزة حيث قد يتم، على سبيل المثال، تزويد الطلبة أصحاب الهمم بمفردات أساسية أو نصوص ُمبسطة، 

 ن على أنشطة إضافية.وقون والموهوبوالّطلبة المتفبينما يحصل 

 تظهر عناصر  .الدراسية يتم تعزيز مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت واالستقاللية واالبتكار في غالبية كبيرة من الحصص

العربية مارات طوال العام الدراسي وترتبط هذه الممارسات باالستراتيجية الوطنية لالبتكار في دولة اإلالدراسية االبتكار في الحصص 

أو كيف يُمكن بناء منزل إماراتي على  اتحيث تبحث الطالبات، على سبيل المثال، في كيفية إنقاذ البيئة باستخدام الروبوتالمتحدة 

 سطح المريخ.

  وى الذي وصل ن رؤية واضحة حول المستيمتلك المعلمو الّطلبة، كماتقدم متابعة مستويات المدرسة بيانات التقييم الداخلي في تستخدم

 إليه الطلبة في التعلم قياًسا إلى معايير المنهاج التعليمي.

 اختبارات قياس التقدم األكاديميمثل  ،تستخدم المدرسة مجموعة من التقييمات الخارجية (MAP) "وMasteryConnectاختبار " و

. يتم االستفادة من المعلومات الناتجة عن هذه المقارنة المعيارية المرجعية بشكل مناسب (CAT4)القدرات المعرفية واإلدراكية 

 لتحديد األهداف وقياس التقدم ومواءمة ممارسات التدريس. 

  م الطلبة . يقودائًما ائيةكتابية بنّ الراجعة التغذية تكون اليقدم المعلمون تغذية راجعة شفهية منتظمة للطلبة على المستوى الفردي، كما

 حيث يضعون الدرجات ويحددون أهدافهم بأنفسهم.  ،في كثير من األحيان بتقييم أدائهم وأداء أقرانهم

 

 :مجاالت القوة النسبية

 .الخطط المفصلة التي يضعها المعلمون والتي تدعم تحقيق المجموعات المختلفة تقدًما جيدًا جدًا 

  الفعّالةمن استراتيجيات التقييم  ةواسع مجموعةاستخدام المعلمين. 

 

  مجاالت التحسين:

 .استخدام األسئلة المفتوحة والتقنية على نحٍو أكثر اتساقًا في المرحلة االبتدائية 
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 : جودة المنهاج التعليمي4معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رياض األطفال االبتدائية المتوسطة الثانوية

 تصميم المنهاج التعليمي وتطبيقه جيد جداً  جيد جداً  جداً جيد  جيد جداً 

 مواءمة المنهاج التعليمي جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

  عتمد المدرسة أساًسا منطقيًا واضًحا كونها مدرسة أمريكية تُطبق المعايير األساسية تجدًا بشكل عام. جيّدة منهاج التعليمي الإن جودة

 . معايير العلوم للجيل القادمو االمشتركة لوالية كاليفورني

  وعند االنتقال من مرحلة دراسية ألخرى. تقدم المدرسة الدراسية بفاعلية لدعم تقدم التعلم في جميع المواد التعليمي يتم تخطيط المنهاج

. يؤدي استخدام خرائط المنهاج بشكل منهجي العلياج، إال أنها ال تعد كافية بالنسبة للطلبة في الصفوف امجموعة من خيارات المنه

فعلى سبيل المثال، ربط مشروع "مسرح الجريمة" بفاعلية بين مادتي اللغة  ه،إلى إنشاء روابط منظمة على نحٍو هادف بين مجاالت

 .الّطلبةهم في تعزيز مهارات التفكير الناقد لدى ااإلنجليزية واألحياء وس

  ال سيما أصحاب الهمم وذوي الّطلبةمراجعات منتظمة وتُعدله بنجاح كبير من أجل تلبية احتياجات تعليمي لالمنهاج التُخضع المدرسة ،

 القدرات األقل.

  إلى جانب استخدام التقنية. يتم دمج خبرات التعلم  ةاالجتماعيالمساهمة فرص لالبتكار واإلبداع والويوفر إبداعي المنهاج التعليمي إن

 ة في جميع مجاالت المنهاج لتمكين الطلبة من اكتساب فهم شامل لموضوعات المجتمع والثقافة في دولة اإلماراتالمبتكرة والمترابط

 .العربية المتحدة

 تم دمج المبادرة  كمان أمثلة من الحياة العملية، مثاًل من خالل مشروع اللوفر ومعرض الهوية الوطنية في الصف، يوظف المعلمو

يعزز  .ما تعلموه في طابور الصباح قام الّطلبة بتقديمالبيئية المعنية بالحفاظ على طائر الحبارى بشكل ناجح في المنهاج التعليمي و

 األكبر سنًا المعرفة بالثقافة من خالل تقديم العروض التوضيحية ألقرانهم األصغر سنًا.  الّطلبة 

  يتم دمج القيم األخالقية على نحٍو مناسب في برنامج  امج التربية األخالقية بشكل ناجح، حيثبمتطلبات برنيفي المنهاج التعليمي

 تعزز المدرسة قيم المساواة والتسامح واالهتمام واالحترام. كما وتدريسها في حصص محددة، التعليمي المدرسة 

 :مجاالت القوة النسبية

 العربية المتحدة دولة اإلماراتبصالت الو الروابط بين مجاالت المنهاج التعليمي. 

  الّطلبةتعديل المنهاج التعليمي من أجل تلبية احتياجات جميع . 

 

  مجاالت التحسين:

 ال سيما بالنسبة للطلبة األكبر سنًا.اج التعليميهخيارات المن ، 
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  : جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم لهم5معيار األداء 

رياض  االبتدائية المتوسطة الثانوية

 األطفال
 مؤشرات األداء:

المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم، بما في ذلك إجراءات وترتيبات  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 الحماية/"حماية الطفل"

 رعاية الطلبة وتقديم الدعم لهم  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

  جدًا بشكل عام.جيّدة  رشاد والدعم لهمورعايتهم وتقديم اإلالّطلبة جودة حماية إن 

  مور والطلبة جميع العاملين وأولياء األ تتم مشاركتها بالكامل معوضعت المدرسة سياسات فعالة للحماية و"حماية الطفل" والتي

 .مر والمضايقات اإللكترونية نادرةالتنإن حاالت  ويُطبقونها بفاعلية.

  الدراسية في الحصص الّطلبة تتم متابعة  ، كمافي الحفاظ على المرافق المدرسية آمنة وصحيةالفعّالة تسهم السياسات واإلجراءات

 على سالمتهم.المحافظة واإلشراف المواصالت تدابير ارجها من خالل كاميرات المراقبة وتضمن وخ

  ويتم االحتفاظ بسجالت مفصلة. والتجهيزات المدرسيّة بصيانة مناسبةتحظى المباني 

  تعد أقلّية من الصفوف صغيرة إن المنشآت والمرافق المدرسيّة آمنة وخالية من المخاطر وتفي بمتطلبات التعلم لدى الجميع؛ بينما

 . تدعم الدمج في التعليمبيئة مادية  . تدعم المنحدرات والمصاعد ودورات المياه المخصصة لألشخاص المقعدين توفيرجدًا

 .تعزز المدرسة أساليب الحياة اآلمنة والصحية بشكل مناسب وتتم متابعة صحة الطلبة والحفاظ على وزنهم بفاعلية 

 تشجيع  إن العالقات بين العاملين والطلبة إيجابية جدًا وتمثل نقطة قوة في أداء المدرسة، كما تعد أساليب إدارة السلوك متميزة. يتم

األمر الذي يسهم في تعزيز األجواء المدرسية  ؛ودعم بعضهم البعضالمهام على التعاون معًا في  ،في جميع الحصص تقريبًا الّطلبة،

 تعزز المدرسة مستويات الحضور وااللتزام بالوقت بنجاح كبير. كما القائمة على االحترام واالهتمام، 

  يتم دعم الطلبة على المستويين األكاديمي  ، حيثالطلبة أصحاب الهمم والموهوبين والمتفوقينتوجد إجراءات شاملة ودقيقة لتحديد

وتيرة والتحديات المهام ذات الالموهوبين والمتفوقين من الّطلبة من قبل خمسة مختصين في مجال التربية الخاصة، كما يستفيد النفسي و

 ومحددة ويتم تحديثها بانتظام ومشاركتها مع المعلمين.م الفردية أهداف واقعية خطط التعلالمتمايزة. تشمل 

  تتم متابعة تطور الطلبة األكاديمي والشخصي بعناية وتوفير اإلرشاد والدعم لهم من خالل برنامج"PACE"  وبرنامج اإلرشاد

 .العلياالجامعي، إال أن التوجيه األكاديمي والمهني عموًما يقتصر على المراحل الصفية 

 

 :القوة النسبيةمجاالت 

 .العالقات بين العاملين والطلبة وأساليب إدارة السلوك 

 .أساليب تعزيز وإدارة معدالت الحضور 

 

  مجاالت التحسين:

 .تعزيز وزيادة التوجيه واإلرشاد األكاديمي 
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 : جودة قيادة المدرسة وإدارتها6معيار األداء 

 مؤشرات األداء:

المدرسيةفعالية القيادة  جيد جداً   

الذاتي والتخطيط للتطوير ويمالتق جيد جداً   

 عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع جيد جداً 

 الحوكمة* جيد جداً 

 إدارة المدرسة بما في ذلك الكادر والمرافق والمصادر جيد جداً 

  وتوجهها من قبل جميع أعضاء القيادة الذي يُظهرون معرفة  جدًا. تتم مشاركة رؤية المدرسةجيّدة إن جودة قيادة المدرسة وإدارتها

التوصيات الواردة في تقرير زيارة التقييم بتلبية المدرسة بنجاح قامت  ليمي وأفضل الممارسات في التدريس.مة بالمنهاج التعئمال

 السابقة.

  يق تحسينات مستدامة بمرور الوقت. يعرف أعضاء مما يفضي إلى تحق ؛لتطوير منهجية ودقيقةلإن إجراءات التقويم الذاتي والتخطيط

مواطن القوة والضعف في المدرسة وتحدد خطة تطوير المدرسة األولويات بشكل صحيح. تتضمن عملية وضع المدرسية القيادة 

 ؛العليا والوسطى يادةجية من قبل القالتدريس بفاعلية ومنهجودة تتم متابعة كما وثيقة التقويم الذاتي استشارة جميع األطراف المعنية، 

 بمرور الوقت. التحسنإلى تحقيق يفضي األمر الذي 

  جدًا. تم تأسيس "مجموعة أولياء األمور االستشارية" وتبقي استراتيجيات التواصل جيّدة إن جودة عالقات الشراكة مع أولياء األمور

المحرزة من قبل أبنائهم، كما يتم التعامل بشكل فوري مع المتنوعة أولياء األمور على اطالع بمستويات التقدم الشخصي واألكاديمي 

مؤسسات بما في ذلك المجتمع المحلي، أطراف قوية مع مجموعة واسعة من عالقات . لدى المدرسة التساؤالتجميع االستعالمات و

 التعليم العالي، كما أنها تسهم بشكل مستمر في المشاريع اإلنسانية.

  ال يتولى مساءلة القيادة العليا حول نتائج المدرسة جدًا. يوجد لدى المدرسة مجلس أمناء تمثيلي وفعّ إن جودة حوكمة المدرسة جيدة

 .الّطلبةوأداء 

  جدًا ويستفيد فريق العمل المؤهل على نحٍو مناسب من برامج التطوير المهني جيّد تتم إدارة الشؤون اليومية المدرسيّة على نحٍو

لكنها تحد من تطبيق المنهاج جيّدة ا توزيع مساعدي التدريس بفاعلية لدعم التعلم. إن المرافق المدرسيّة المنتظمة، بينما ال يتم دائمً 

 التعليمي على نطاق أوسع. 

 اختبارات دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوملتوعية أولياء األمور ب ولديها برنامج تدعم المدرسة التقييمات الدولية  

(TIMSS)الّطلبة بارات البرنامج الدولي لتقييم اختو(PISA) من خطة تطوير المدرسة. اجزءً ، كما أنه يعد 

 

 :مجاالت القوة النسبية

  ا على جميع المستوياتوالتزامه اوتوجههالمدرسية رؤية القيادة. 

 .عمليات التقويم الذاتي والتخطيط لتطوير المدرسة 

 

  مجاالت التحسين:

  أكبر.غرف صفية ر يأوسع وتوفالتعليمي على نطاق المنشآت والمرافق المدرسيّة التي من شأنها أن تتيح تطبيق المنهاج 

  الخامس.الصف األول إلى  في مرحلة رياض األطفال وفي الصفتوظيف مساعدي التدريس بقدر أكبر من الفاعلية 

 *خاص بالمدارس الخاصة فقط
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 دعم القراءة

 

 

 

 

 

 ذلك حيث تتوافر بها أربع مكتبات مجهزة على نحٍو مناسب بالمصادر، ويشمل  ،تدعم المدرسة القراءة بفاعلية

 مكتبة للغة العربية والتي يدعمها أمناء المكتبة الستة. 

 اإلنجليزية من خالل مجموعة متنوعة اللغة العربية و لقراءة ألجل الفهم في حصص اللغةيتم تعزيز مهارات ا

 " و"اءةقرابدأ بال" و"دع كل شيء وAchieve3000" و"Raz-Kids، مثل "برامج القراءةمن 

IRead."بالعربية 

 ا اللغتين من أجل تطوير مهارات القراءة في تويتم دمج األهداف في كل يق خطة القراءة المدرسية بفاعليةيتم تطب

 وأنشطة رياض األطفال. ، مثل العلوم، وكذلك في النوادي المدرسيةالدّراسّية جميع المواد

 .إن العاملين مدربون على تدريس مهارات القراءة 

 نشطة التي تعزز بيئة القراءة اإليجابية في جميع أنحاء المدرسة مثل "قارئ توجد مجموعة واسعة من األ

الدّراسيّة األسبوع المثالي" ونوادي القراءة إلى جانب استخدام المفردات الرئيسة والشائعة في الحصص 

 ومسابقات القراءة والشعر والكتابة.

 .يتم تقييم وتتبع قدرات الّطلبة وتقدمهم في القراءة من قبل المعلمين 
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