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أداء املدرسة


افتتحت املدرسة يف عام  2014وكانت تضم  651طالب وطالبة ،وقد توسعت منذ ذلك احلني وأصبح يبلغ عدد طلبتها  0021طالب وطالبة موزعني على
مؤخرا وقد أدى ذلك إىل حدوث تغي ريات يف جملس األمناء .إن املدرسة
مجيع امل راحل .توىل املدير منصبه يف املدرسة يف سبتمرب  .2018تغريت ملكية املدرسة ً



حاليًا يف منتصف عملية تطبيق ب رانمج التجسري.

إن أداء مدرسة ك رانلي – أبوظيب العام متميز .حيقق إجنازات الطلبة متميزة يف مجيع ا ملواد وامل راحل الدراسية تق ر ًيبا ،ويظهر املعلمون مهارة عالية يف تقدمي
الدروس اليت تعزز معرفة الطلبة ومهاراهتم األكادميية .تتم مواءمة املنهاج التعليمي بشكل شامل لدعم اهتمامات الطلبة وتطلعاهتم األوسع .يتأكد أعضاء القيادة
املدرسية من أن الطلبة يتلقون جودة عالية ج ًد ا من الرعاية واإلرشاد؛ مما يدعم تطورهم الشخصي على حنو مالئم ج ًد ا .إن عملية التقومي الذايت اليت يقوم هبا

أعضاء القيادة املدرسية شاملة ،وقد قاموا بشكل سريع بتأسيس مدرسة فعالة للغاية وتدعم ابلكامل الدمج ابلتعليم.

جودة إجنازات الطلبة

معيار األداء 0
متميز

احلكم:
املربرات:



االختالف من التقييم السابق

حتسن يف األداء

إن مست وايت حتصيل الطلبة يف املرحلة التأسيسية تفوق بكثري توقعات الفئة العم رية ،كما أن مست وايت حتصيلهم
تعترب عالية بشكل استثنائي يف االختبارات الوطنية والدولية.



تقدما س ر ًيعا يف احلصص الدراسية حنو حتقيق أهداف الدروس اليت تتجاوزها معظم
حترز مجيع جمموعات الطلبة ً



تدعم مهارات التعلم املطورة ج ًد ا لدى الطلبة حتقيقهم إجنازات عالية ج ًد ا.

اجملموعات.

جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار

معيار األداء 8
متميز

احلكم:
املربرات:

أداء اثبت

االختالف من التقييم السابق



إن مواقف الطلبة حنو التعلم وعالقاهتم مع اآلخ رين تضمن تقدم التعلم بسرعة ودون مقاطعة.



وتقديرا عميقني للدين اإلسالمي وجمتمع دولة اإلمارات الع ربية املتحدة وت راثها وثقافتها.
فهما
يطور الطلبة ً
ً
ميتلك الطلبة أخالقيات عمل مذهلة ،إال أن مهاراهتم يف التعلم بشكل مستقل ابلكامل مل تصل بعد إىل أرفع



املست وايت.

جودة عمليات التدريس والتقييم

معيار األداء 3
متميز

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

حتسن يف األداء



إن املعلمني ماهرون ويعرفون املنهاج التعليمي بشكل مناسب ويقدمون دروس جذابة ومثرية لالهتمام.



يقوم املعلمون مبواءمة خططهم للتأكد من أنه تتم تلبية احتياجات التعلم لدى مجيع الطلبة وأبن وترية تقدمهم



جناحا بقدر ضئيل يف اللغة الع ربية.
تتسارع ،إال أن ذلك يعد أقل ً

دائما من ختطيط تعلمهم
يوفر املعلمون تغذية راجعة شاملة تساعد الطلبة على فهم تقدمهم ،لكنهم ال ميكنوهنم ً

وقيادته.

جودة املنهاج التعليمي

معيار األداء 4
متميز

احلكم:
املربرات:



االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت

يستفيد املنهاج التعليمي يف املرحلة التأسيسية من فضول الطلبة بشكل كامل ويدعم تعلمهم من خالل اللعب
واالستكشاف.



إن املنهاج التعليمي املطبق فعال يف دعم التطور الشخصي واألكادميي املبهر لدى الطلبة.



يعزز ب رانمج األنشطة الالصفية املطور بشكل شامل اهتمامات الطلبة األوسع ومواهبهم على حنو مناسب ج ًد ا.
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جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم

معيار األداء 5
متميز

احلكم:
املربرات:



إن إج راءات محاية الطلبة ورعايتهم وضمان صحتهم وسالمتهم شاملة ودقيقة.



توفر امل رافق املدرسية بيئة تعلم متميزة.



انجحا للغاية.
دعما ً
يتلقى الطلبة أصحاب اهلمم واملوهوبون واملتفوقون ً

معيار األداء 6

جودة قيادة املدرسة وإدارهتا
متميز

احلكم:
املربرات:

االختالف من التقييم السابق

أداء اثبت



االختالف من التقييم السابق

حتسن يف األداء

أسس أعضاء القيادة املدرسية بسرعة مدرسة تدعم ابلكامل الدمج يف التعليم وتعزز األول وايت الوطنية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.




إن عملية التقومي الذايت الشاملة ممتكّن أعضاء القيادة املدرسية من اكتساب معرفة شاملة ودقيقة حول املدرسة.
إن عملية التخطيط للتطوير انجحة ج ًد ا وتفضي إىل إحداث حتسينات إضافية يف تدريس اللغة الع ربية.
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التقدم احملرز منذ التقييم السابق ،والقدرة على التحسن

دورة التقييم السابقة:

دورة التقييم احلالية:

جيد جداً

متميز



مت تنفيذ مجيع توصيات التقييم السابق بنجاح.



أصبحت جودة التدريس اآلن متميزة بشكل متسق يف مجيع املواد وامل راحل الدراسية تق ريبًا.
حتسنت قدرة قيادة قسم اللغة الع ربية؛ مما أفضى إىل إحداث حتسينات مباشرة يف جودة التدريس وإجنازات الطلبة.



إن إج راءات التواصل واملساءلة االعتيادية رفعت بنجاح مستوى مسامهة مجيع أعضاء القيادة املدرسية يف عملية التقومي الذايت.



إن القدرة على احملافظة على مست وايت األداء العالية وحتقيق امل زيد من التحسني تعترب متميزة .إن خطط تطوير املدرسة طموحة ويتم متكني مجيع ا ألط راف



املعنية من املسامهة يف جناح املدرسة املستمر.
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دعم الق راءة



إن مكتبات املدرسة جمهزة على حنو مناسب ج ًد ا وتتضمن جمموعة واسعة من مواد الق راءة الع ربية واإلجنلي زية ،كما أهنا مصممة بشكل مالئم وتوفر بيئات



يتم دعم الق راءة بشكل متسق يف مجيع أحناء املدرسة ويتم دعم الطلبة على حنو مناسب الكتساب مهارات الفهم الق رائي.



يستطيع طلبة املرحلة التأسيسية استكشاف الكتب بشكل مستقل ،كما يستفيد مجيع الطّلبة من ب رامج الق راءة اليت تطابق بني الكتب وق درهتم على الق راءة

ممتازة للق راءة.

وتوسع نطاق مهارات الق راءة لديهم بسرعة.


تدعم املدرسة الق راءة بفعالية كبرية من خالل الفعاليات املخططة طوال العام ال ّدراسي ،واليت تشمل املسابقات ،كما يتم توفري الف رص للق راء ة يف بداية



منتظما لدعم وتشجيع الطّلبة على الق راءة ،ويظهر املعلمون مهارة عالية يف استخدام الصوتيات لدعم مهارات الق راءة املبكرة.
يتلقى املعلمون تدريبًا
ً



حصص ال لّغة اإلجنلي زيّة خالل وقت تسجيل الطّلبة لتأكد من أهنم يقرأوون بشكل متواتر.

طور بسرعة مهارات الق راءة لدى
حيتفظ املعلمون بسجالت مستمرة مفصلة ملتابعة تقدم الطّلبة ،كما يدعم ذلك تطبيق عمليات التدخل الناجحة اليت تم ّ
الطّلبة.
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جوانب القوة الرئيسة وجماالت التحسني

جوانب القوة الرئيسة


مست وايت التحصيل العالية بشكل استثنائي واليت حيققها الطّلبة يف االختبارات الوطنية والدولية.




السلوك اإلجيايب الذي يظهره الطّلبة األصغر واألكرب سنًا ومواقفهم حنو التعلم وعالقاهتم مع اآلخ رين.

معرفة املعلمني مبوادهم الدراسية وفهمهم للمنهاج التعليمي ومهاراهتم يف تع زيز التطور األكادميي والشخصي لدى الطّلبة.



ال ربانمج الشامل لألنشطة الالصفية والتطبيق الفعال للمنهاج التعليمي.



إج راءات محاية الطّلبة الفعالة ومست وايت الرعاية العالية اليت تقدم هلم وجودة امل رافق املدرسية.



أتسيس أعضاء القيادة مدرسة تدعم الدمج يف التعليم بشكل كامل وتعزز األول وايت الوطنية لدولة اإلمارا ت العربية املتحدة.

جماالت التحسني الرئيسة




رفع مستوى إجنازات الطّلبة يف اللغة الع ربية حىت تتساوى مع اإلجنازات املتميزة املوجودة يف املواد الدراسية األخرى من خالل ما يلي:
-

تطوير مهارات الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة أوىل يف التحدث ابللغة الفصحى.

-

دعم مهارات الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة اثنية يف الكتابة بتوسع.

-

حتسني جودة التدريس حىت تتساوى مع املست وايت املتميزة واملتسقة يف املواد الدراسية األخرى.

تع زيز مهارات التعلم املستقل واالعتماد على الذات لدى الطّلبة من خالل ما يلي:
-

حتسني مهارات الطّلبة يف التفكر بتعلمهم ووضع أهداف حتسني تنطوي على حتدايت ألنفسهم واملبادرة على حنو مبتكر ومبدع لتحقيق األهداف.

-

مواءمة احلصص الدراسية واملنهاج التعليمي لتوفري امل زيد من الفرص اليت تتيح للطلبة م راجعة تعلمهم أبنفسهم وختطيطه بشكل مستقل.
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معيار األداء  :0جودة إجنازات الطلبة
رايض األطفال

مؤش رات األداء:
الرتبية اإلسالمية

اللغة الع ربية
(كلغة أوىل)

اللغة الع ربية*
(كلغة اثنية)

الدراسات االجتماعية

التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم
التحصيل
التقدم

اللغة االجنلي زية

التحصيل
التقدم

ال رايضيات

العلوم
املواد األخرى
(فن ،موسيقى ،رايضة)

التحصيل

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

ال ينطبق

متميز

متميز

متميز

ال ينطبق

متميز

متميز

متميز

ال ينطبق

جيد

جيد

مقبول

ال ينطبق

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ال ينطبق

جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ال ينطبق

متميز

ال ينطبق

متميز

متميز

ال ينطبق

ال ينطبق

متميز

متميز

ال ينطبق

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

التقدم

متميز

متميز

متميز

متميز

التحصيل

متميز

متميز

متميز

متميز

التقدم

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

متميز

التحصيل
التقدم
مهارات التعلم

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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الرتبية اإلسالمية



إن إجنازات الطّلبة يف ال رتبية اإلسالمية متميزة وقد حتسنت منذ التقييم السابق.



تشري التقييمات املدرسية إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة يف مجيع امل راحل.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل متميزة يف مجيع امل راحل .يظهر معظم الطّلبة مست واي ت معرفة وفهم
للعقيدة اإلسالمية وتعاليمها وقيمها تفوق توقعات املنهاج التعليمي ،على سبيل املثال ،يستطيع الطّلبة األصغر سنًا حتليل سور
القرآن الكرمي امل رتبطة ابحلالل واحل رام وربطها أبحكام اإلسالم ،بينما يمظهر الطّلبة األكثر سنًا مهارة يف وصف تعاليم اإلسالم املتعلقة

تطورا بشكل عام.
ابل راب يف التجارة واألعمال .تعترب مهارات الطّلبة إلتقان تطبيق أحكام التجويد عند تالوة القرآن الكرمي أقل ً



متميزا.
تقدما ً
حترز مجيع جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف اللغة الع ربية كلغة أوىل واثنية جيدة ج ًد ا بشكل عام وقد حتسنت منذ التقييم السابق ،كما حيقق غالبيتهم اآلن
مست وايت حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي.



تشري نتائج امتحاانت وزارة ال رتبية والتعليم للسنة الثانية عشر إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة.



حيقق الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة أوىل مست وايت حتصيل جيدة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ويظهرون مهارات حت دث

اللغة العربية

وق راءة وكتابة مطورة على حنو مناسب ،على سبيل املثال ،يستطيع الطّلبة استخدام قواعد النحو واستخدام عالمات الت شكيل بدقة،
أما يف املرحلة الثانوية ،تعترب مست وايت حتصيل الطّلب ة مقبولة لكن مهاراهتم يف التحدث ابستخدام اللغة الع ربية الفصحى تعد أقل


تطورا.
ً
حيقق الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة اثنية مست وايت حتصيل جيدة ج ًد ا يف املرحلة االبتدائية وجيدة يف املرحلتني املتوسطة
والثانوية .جيرى الطّلبة احملاداثت مبهارة ويستطيعون استخ راج املعاين من النصوص اجلديدة ،إال أن مهارات الكتابة املوسعة لديهم
نسبيا يف املرحلة املتوسطة.
تطورا ً
واستخدامهم الدقيق للتهجئة وقواعد النحو يعدان أقل ً

الدراسات االجتماعية



متميزا.
دما ً
حترز مجيع جمموعات الطّلبة نفس التقدم النسيب ،أما يف املرحلة االبتدائية يف اللغة الع ربية كلغة أوىل ،حيقق الطّلبة تق ً



إن إجنازات الطّلبة يف الدراسات االجتماعية متميزة بشكل عام ،وقد حتسنت منذ التقييم السابق.



تشري التقييمات الداخلية املدرسية إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل متميزة .حيقق مجيع الطّلبة تق ريبًا ،يف املرحلة االبتدائية ،مست وايت

حتصيل تفوق معايري املنهاج التعليمي يف فهمهم للهوية الوطنية والقيم واألخالق ،على سبيل املثال ،يستطيعون إج راء حتليل نقدي

وشرح أثر أمهية الق رارات اليت اختذت عند أتسيس الدولة ،بينما يظهر طلبة املرحلة املتوسطة مست وايت معرفة وفهم مطورة ج ًد ا هليكل
احلكومة واالقتصاد الوطين ،على سبيل املثال ،يستطيعون مناقشة أثر العوملة على التجارة وآاثر اهلجرة على جمتمع دولة اإلمارات
الع ربية املتحدة واقتصادها .تعد مهارات الطّلبة يف توسيع نطاق تعلمهم بشكل أكرب عند استخدام اخل رائط لتحديد املواقع ووصف


تطورا بشكل نسيب.
امل زااي اإلقليمية األوسع أقل ً

متميزا.
تقدما ً
حترز مجيع جمموعات الطّلبة ً
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إن إجنازات الطّلبة يف اللغة اإلجنلي زية متميزة ،وحيقق معظم طلبة املرحلة التأسيسية وامل راحل األخرى يف املدرسة مست وايت حتصيل
تفوق معايري املنهاج التعليمي.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة األخرية حتقيقهم مست وايت حتصيل متميزة .يتمكن معظم الطّلبة األكرب واألصغر سنًا من

اللغة االجنليزية



تشري االختبارات اخلارجية والدولية إىل حتقيق الطّلبة مست وايت حتصيل متميزة.
التحدث بشكل هادف ابستخدام جمموعة واسعة من املفردات ،كما أهنم يستطيعون الق راءة ألجل الفهم يف جمموعة واسعة من األنواع
األدبية ،ويتمكن الطّلبة األكرب سنًا من التعبري عن القصائد واملسرحيات والرواايت ابستخدام ردود صعبة شخصية ونقدية .يستطيع
الطّلبة استخدام جمموعة متنوعة ومثرية لالهتمام إلضفاء احليوية على كتاابهتم ويتمكنون من تطبيق قواعد التهجئة وعالمات الرتقيم
تطورا عندما تكون مهاراهتم يف التحدث ابللغة
واللغة بشكل دقيق .تعترب مهارات عدد قليل من الطّلبة يف املسامهة يف النقاشات أقل ً
اإلجنلي زية أقل قوة.



متميزا.
تقدما ً
حترز مجيع جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف ال رايضيات متميزة بشكل عام ،وقد حتسنت منذ التقييم السابق.



تشري التقييمات الداخلية واالختبارات الدولية إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة.



طور طلبة السنة األوىل جمموعة واسعة من املهارات احلسابية
تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة حتقيق مست وايت حتصيل متميزة .يم ّ

ال رايضيات

بسرعة ،على سبيل املثال ،يستطيعون حساب األسعار والعد بشكل مضاعف .ميتلك الطّلبة معرفة نظ رية واسعة ومهارات حساب

طورة ج ًد ا ،ويستطيعون تطبيق العملية احلسابية بشكل دقيق واملقارنة والتقييم بني األساليب احلسابية ووصف كيفية استخدام
ذهين مم ّ

طورا بشكل
الرايضيات يف العامل .تعد مهارات الطّلبة يف حتديد األساليب احلسابية بشكل مستقل حل ل املشكالت الصعبة أقل ت ً

نسيب.


متميزا.
تقدما ً
حترز مجيع جمموعات الطّلبة ً



إن إجنازات الطّلبة يف العلوم متميزة بشكل عام ،وقد شهدت حتسنًا يف مجيع امل راحل.



تشري التقييمات الداخلية وجمموعة من االختبارات الدولية إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة.



تظهر احلصص الدراسية حتقيق مست وايت حتصيل متميزة يف مجيع امل راحل .يستطيع طلبة املرحلة التأسيسية استقصاء ووصف العامل من

العلوم

حوهلم ابستخدام املفردات العلمية الدقيقة ويقومون بوضع التوقعات بشكل مستقل .يطور الطّلبة بسرعة معرفة نظ رية شاملة
ويتمكنون من وصف العملية التقنية والطبيعية بنجاح ،على سبيل املثال ،يستطيع الطّلبة األصغر سنًا شرح وظيفة أج زاء النبااتت
ابلتفصيل وكيف تعمل الدوائر الكه رابئية .ميتلك الطّلبة األكرب سنًا معرفة شاملة ابألحياء والفي زايء والكيمياء ويستطيعون استخدامها


تطورا بشكل نسيب.
لوصف العامل مبهارة .إن مهارات الطّلبة يف وضع وإج راء االستقصاءات الصعبة تعد أقل ً

حترز مجيع جمموعات الطّلبة نفس التقدم املتميز.
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إن إجنازات الطّلبة يف املواد األخرى متميزة.



تشري االختبارات الدولية إىل حتقيق مست وايت حتصيل متميزة بشكل عام يف املواد األخرى.



تظهر احلصص الدراسية وأعمال الطّلبة األخرية حتقيق مست وايت تقدم متميزة ،على سبيل املثال ،يستطيع طلبة املرحلة التأسيسية
استخدام احلواسيب بشكل مستقل حملاكاة األحداث التارخيية يف اململكة املتحدة ،بينما يتمكن الطّلبة من مجيع الفئات العم رية
استخدام جمموعة واسعة م ن املصادر مبهارة لتصميم األعمال الفنية عالية اجلودة .يطور طلبة مجيع امل راحل ،يف ال رتبية املوسيقية،

املواد األخرى

مست وايت عالية من اخلربة يف اإلنشاد وعزف اآلالت املوسيقية ويستطيعون أتليف مقطوعاهتم املوسيقية أبنفسهم ،ويف ال رتبية
سنا التحكم حبركاهتم على حنو مناسب ج ًد ا ،بينما يتمكن الطّلبة األكرب سنًا من التخطيط واللعب
ال رايضية ،يستطيع الطّلبة األصغر ً
بشكل اس رتاتيجي.


أحياان يف املواد األخرى حنو حتقيق
نسبيا يف التحدث ابللغة اإلجنلي زية لدى عدد قليل من الطّلبة حتد من تقدمهم ً
إن املهارات األقل ً

املست وايت العالية ج ًد ا من التحصيل .يستمتع الطّلبة ابلتحدث والتمثيل يف املسرح وتدعم مهاراهتم التمثيلية املطورة ج ًد ا مهاراهتم يف
التحدث على حنو مناسب.



حترز مجيع جمموعات الطّلبة نفس التقدم املتميز.



إن الطّلبة يتمتعون بقدر كبري ج ًد ا من املسؤولية عند التعلم ،حيث أهنم حيرصون على تويل املهام اجلديدة ويثابرون الستكمال أعماهلم
على أعلى املست وايت ،كما أهنم يقومون أبنفسهم ابلتفكر يف أعمال ويتجاوبون على حنو مناسب مع التغذية ال راجعة.

مهارات التعلم



يظهر الطّلبة مهارة عالية يف العمل ضمن فرق  ،حيث أهنم يستطيعون االتفاق على األهداف وتفويض املسؤوليات وتناوب األدوار
فعال للغاية.
والتواصل والتعاون بشكل ّ



يقوم الطّلبة األكرب سنًا واألصغر سنًا إبنشاء صالت هادفة بني معرفتهم والعامل من حوهلم ،كما أهنم يستخدمون تقنيات التعلم بشكل
منتظم لدعم مهارات البحث والتحضري للدروس .يتمكن الطلبة األصغر سنًا يف املرحلة التأسيسية من املبادرة بتعلمهم أبنفسهم ،إال
سنا ال يقومون بعد ابملبادرة بتعلمهم بنفس هذا املستوى.
أن الطّلبة األكرب ً
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املواد

جماالت القوة النسبية


ال رتبية اإلسالمية

اللغة الع ربية

معرفة الطّلبة وفهمهم للعقيدة اإلسالمية وتعاليمها

جماالت التحسني


تالوة القرآن الكرمي مع التطبيق الدقيق ألحكام التجويد.

وأحكامها.


فهم الطّلبة ملعاين سور القرآن الكرمي.



مهارات االستماع والفهم والق راءة والكتابة املطورة



على حنو مناسب لدى الطّلبة الذين يدرسون اللغة
الع ربية كلغة أوىل.


مهارات التحدث ابستخدام اللغة الع ربية الفصحى لدى الطّلبة
الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة أوىل.



مهارات االستماع والتحدث والق راءة لدى الطّلبة

مهارات الكتابة املوسعة لدى الطّلبة الذين يدرسون اللغة الع ربية
كلغة اثنية.

الذين يدرسون اللغة الع ربية كلغة اثنية.

الدراسات
االجتماعية
اللغة االجنلي زية

ال رايضيات



فهم الطّلبة للهوية الوطنية والقيم واألخالق.



فهم الطّلبة هليكل احلكومة واالقتصاد الوطين.



مهارات اللغة اإلجنلي زية املطورة ج ًد ا لدى الطّلبة





املنطقة احمللية.


األصغر سنًا.
مهارات الق راءة والكتابة املطورة على حنو جيد ج ًد ا

لدى الطّلبة األكرب سنًا.



قدرة الطّلبة األصغر سنًا على استخدام العمليات



مهارات الطّلبة األكرب سنًا يف تطبيق فهمهم احلسايب



فهم الطّلبة األصغر سنًا للعامل من حوهلم.

مهارات الطّلبة يف استخدام اخل رائط لتوسيع نطاق تعلمهم حول

مهارات عدد قليل من الطّلبة يف التعبري عن أفكارهم بثقة خالل
النقاشات اليت جترى ابللغة اإلجنلي زية.



التطبيق املستقل للمعرفة احلسابية عند حل املشكالت الصعبة.

واالس رتاتيجيات احلسابية بدقة يف احلساب.
على مواقف احلياة الواقعية.

العلوم

املواد األخرى



سنا للعلوم النظ رية واستخدامهم
فهم الطّلبة األكرب ً



مست وايت حتصيل وتقدم الطّلبة األكرب واألصغر سنًا
يف املواد األخرى.



مهارات الطّلبة يف املسرح وال رتبية الفنية وال رايضية



مهارات الطّلبة يف ختطيط وإج راء االستقصاءات العلمية الصعبة
بشكل مستقل.

للنظ رايت لوصف العمليات التقنية والطبيعية.



مهارات عدد قليل من الطّلبة يف التحدث ابللغة اإلجنلي زية بثقة يف
املواد األخرى لدعم مست وايت حتصيلهم األعلى.

واملوسيقية.

مهارات التعلم



سنا يف املبادرة بتعلمهم يف
مهارات الطّلبة األصغر ً



مهارات الطّلبة األكرب سنًا يف التعاون واستخدام

املرحلة التأسيسية.



مهارات الطّلبة يف التعلم بشكل مستقل واالعتماد على الذات
ابلكامل.

تقنيات التعلم.
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معيار األداء  :8جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

التطور الشخصي

متميز

متميز

متميز

متميز

فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد وثقافة االمارت الع ربية املتحدة وثقافات

متميز

متميز

متميز

متميز

مؤش رات األداء:

العامل
ا ملسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكار


متميز

متميز

متميز

متميز

إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة متميزة ،وتعد مهارات االبتكار لديهم جيدة ج ًد ا .يتجاوب الطلبة بشكل مناسب ج ًد ا مع الت وقعات
العالية اليت يظهرها املعلمون وأعضاء القيادة املدرسية ،كما يعد سلوكهم مثاليًا حيث أهنم يلتزمون ابتساق ابلالئحة السلوكية املوضوعة حتت مسمى "قيم

ك رانلي" مما يدعم مست وايت تطورهم الشخصي العالية.


اهتماما وم راعا ًة ودراية اتمة ابحتياجات اآلخرين ويسارعون بتقدمي املساعدة أل ق راهنم .تدعم العالقات القائمة بني الط لبة والعاملني واليت تتسم
يمظهر الطلبة
ً



إن نسبة احلضور متميزة حيث تصل إىل ما يزيد عن  ،% 22كما يلتزم الطلبة بوقت املدرسة .يتخذ الطلبة خيارات صحية بشكل متسق ولديهم مع رفة

ابالح رتام ابتساق بشكل مباشر ممارسات التدريس والتعلم الناجحة.

شاملة بكيفية احلفاظ على سالمتهم ،ويشمل ذلك استخدامهم ل شبكة اإلن رتنت.


تقديرا عمي ًقا ل لقيم اإلسالمية وأتثريها على دولة اإلمارات الع ربية املتحدة ،ويبادرون ابنتظام بتنظيم الفعاليات اليت تدعم االحتفاالت الوطنية،
يظهر الطلبة ً
مثال من خالل مشاريع األوب را املبتكرة ،كما أن لديهم معرفة شاملة ابلكيفية اليت تطورت من خالهلا الثقافة اإلماراتية .يبدي الطلبة معرفة بثقافتهم والثقافات
ً
األخرى حول العامل ويستطيعون وصف أوجه الت شابه واالختالف بني الثقافات بشكل مفصل.



يقوم الطلبة ابنتظام ابملبادرة ابألنشطة التطوعية اجملتمعية وختطيطها وتنفيذها ويقودون الفعاليات اليت هتدف إىل مجع التربعات ويتط وعون على حن ٍو منتظم
لدعم الفعاليات ال رايضية احمللية .إن مشاركة الطلبة مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (أرينا) يدعم بقوة معرفتهم مبوضوعات االستدامة البيئية واملوضوعات
العاملية األخرى.



إن أخالقيات العمل لدى الطلبة متميزة كما أهنم يتحملون املسؤولية الشخصية لعملهم .جيري دعم مهارات االبتكار ورايدة األعمال بشكل مناسب لدى
الطلبة من خالل ال ربامج الالصفية ،ويعترب طلبة امل رحلة التأسيسية حتدي ًد ا ماه ري ن يف املبادرة ابلتعلم يف احلصص الدراسية ،بينما ال يمظهر الطلبة اآلخرون
نفس هذا املستوى من الثقة اليت من شأهنا أن متمكنهم من اختاذ خطوات مستقلة ابلكامل ل لمبادرة ابلتعلم بطرق مبتكرة ومبدعة يف املرحلة االبتدائية
واملتوسطة والثانوية.

جماالت القوة النسبية:


سلوك الطلبة ومواقفهم وعالقاهتم مع اآلخرين.



فهم الطلبة وتقديرهم للثقافة وال رتاث اإلماراتيني والقيم اإلسالمية.

جماالت التحسني:


مهارات الطلبة يف االعتماد على الذات والتعلم بشكل مستقل ابلكامل.
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معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

التدريس ألجل تعلم فعال

متميز

متميز

متميز

متميز

التقييم

متميز

متميز

متميز

متميز

مؤش رات األداء:



مطورا بدرجة عالي ة للكيفية اليت يتعلم من
إن جودة عمليات التدريس والتقييم متميزة ً
وفهما ً
عموما .ميتلك املعلمون معرفة مناسبة ابملادة واملنهاج التعليمي ً



يقوم املعلمون بتخطيط دروس مبتكرة ومبدعة حلث الطلبة على االهتمام ابلتعلم واالخن راط فيه ،كما أهنم يوظفون الوقت واملصادر بكفاءة لتع زيز تعلم مجيع

خالهلا الطّلبة األكرب واألصغر سنًا  ،كما أهنم يوفرون بيئة تعلم ملهمة من خالل استخدام املعروضات والتقنية واملصادر املختارة بعناية.
الطلبة ،ويضمن تفاعلهم الناجح للغاية مع الطلبة استم رار تركيزهم على التعلم.


يمظهر املعلمون مهارة يف طرح األسئلة اليت حتث على املش اركة يف املناقشات واملناظ رات ،كما أهنم يوفرون فرص منتظمة للطلبة يف احلصص الدراسية للتحليل

أبسلوب انقد واستخدام مهارات التعلم اجلديدة يف حل املشكالت .يدعم معلمو املرحلة التأسيسية بشكل مناسب ج ًد ا قدرة الطلبة األ صغر سنًا على
املبادرة ابلتعلم أبنفسهم ،إال أن ا ملعلمني يف امل راحل األخرى ال حيققون نفس هذا املستوى من النجاح يف هذا اجملال ،كما أن جودة عمليات التدريس يف
اللغة الع ربية ال تكون عالية ابتساق كتلك املطبقة يف املواد األخرى.


واسعا
إن املعلومات الناجتة عن التقييم ،مبا يف ذلك نتائج االختبارات اخلارجية الدقيقة ،توفر بياانت شاملة حول إجنازات الطلبة .يستخدم املعلمون نطا قًا ً

من األنظمة املطورة بشكل مناسب ،ويشمل هذا مصادر شبكة اإلن رتنت املبتكرة ،وذلك لتحليل مست وايت التحصيل والتقدم احملرزة من قبل الطّلبة كأف راد،

كما أهنم يستفيدون ابلكامل من هذه املعلومات يف ختطيط الدروس وحتديد جماالت األداء اليت تتطلب التحسني.


أحياان ال يتحقق املعلمون من جتاوب الطلبة مع هذه التغذية ال راجعة حىت يقوموا بتخطيط
يتلقى الطلبة تغذية راجعة منتظمة ومفيدة حول أعماهلم ،لكن ً
اخلطوات املقبلة أبنفسهم.

جماالت القوة النسبية:


معرفة املعلمني ابملادة الدراسية وفهمهم للمنهاج التعليمي.



مهارات املعلمني يف ختطيط الدروس اليت تليب التطور األكادميي والشخصي لدى الطلبة.

جماالت التحسني:


التطوي ر املتسق الستقاللية الطلبة وقدرهتم على املبادرة بتحسني مست وايهتم يف التعلم أبنفسهم.



جودة ممارسات تدريس اللغة الع ربية لكي تتطابق ابتساق مع اجلودة املتميزة املرصودة يف املواد األخرى.
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معيار األداء  :4جودة املنهاج التعليمي
رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

تصميم املنهاج التعليمي وتطبيقه

متميز

متميز

متميز

متميز

مواءمة املنهاج التعليمي

متميز

متميز

متميز

متميز

مؤش رات األداء:



عموما ،ويتم تطوير املنهاج بدرجة عالية وهو يليب ابلكامل متطلبات املنهاج الوطين ال ربيطاين واملتطلبات القانونية األخرى،
إن جودة املنهاج التعليمي متميزة ً



إن املنهاج التعليمي خمطط ختطيطًا مناسبًا ج ًد ا ويضمن تقدم خ ربات التعلم بشكل منظم يف مجيع املواد وامل راحل حىت يتم إعداد الطلبة اب لكامل للمرحلة



يتم تزويد مجيع الطلبة خبيارات لتطوير اهتماماهتم حيث يستطيع طلبة املرحلة التأسيسية ،على سبيل املثال ،االختيار بني أساليب متعدد ة للتعلم من خالل

ويتوازى مع أول وايت املدرسة واألول وايت الوطنية واحمللية ويدعم رؤية أبوظيب .8131
املقبلة من التعليم.

سنا على خيارات عديدة ضمن ا لشهادة العامة
اللعب واالستكشاف ،ويستطيع الطلبة اآلخرون االختيار من بني دورات اللغة كما حيصل أولئك األكرب ً
الدولية للتعليم الثانوي ) (IGCSEواملستوى املتقدم (.)A-level


يتم التخطيط بشكل هادف إلجياد روابط مفيدة بني جماالت املنهاج التعليمي واليت تدعم معرفة الطلبة املطورة ج ًد ا ابلثقافة والرتاث اإلماراتيني .إن الروابط
مثال ،بني ال رايضيات والرتبية الفنية.
بني جماالت املنهاج متمكن الطلبة من نقل مهاراهتم بنجاح بني املواد الدراسيةً ،



جتري املدرسة م راجعات منتظمة ودقيقة للمنهاج التعليمي لضمان تلبية ال ربامج املقدمة احتياجات التطور الشخصي واألكادميي لدى الطلبة .يق وم املعلمون
بتعديل ومواءمة املنهاج وخطط الدروس ابنتظام لضمان متاشيها مع احتياجات التعلم لدى الطلبة كمجموعات وأف راد.



توفر ال ربامج الالصفية املطورة بشكل إبداعي وعلى نطاق واسع الكثري من الفرص لتطوير مهارات أداء املشاريع واالبتكار واإلبداع واملسامهة االجتماعية،
انجحا يف تطوير
انجحا بدرجة كبرية يف دعم التطور األكادميي والشخصي لدى الطلبة ،إال أنه ال يعد ً
لكن ابلرغم من أن املنهاج املطبق يف املدرسة يعد ً

مهارات الطلبة اليت متمكنهم من م راجعة خ ربات تعلمهم ابستقاللية واملبادرة هبا أبنفسهم.



تتوافر ال فرص للطلبة للتعرف على موضوعات الثقافة واجملتمع يف دولة اإلمارات الع ربية املتحدة ضمن مجيع جماالت املنهاج التعليمي ،وحيقق ب رانمج "هوييت"
كبريا يف تطوير معرفة الطلبة وفهمهم لل رتاث اإلمارايت.
ً
جناحا ً

حصصا أسبوعية يف ب رانمج ال رتبية األخالقية الذي تدعمه ب رامج طابور الصباح احملفزة على التفكري .يليب امل نهاج التعليمي املتطلبات ابلكامل
يتلقى الطلبة
ً
ويدعم التطور الشخصي للطلبة على حن ٍو مناسب للغاية.

جماالت القوة النسبية:


التطبيق الفعال للغاية للمنهاج التعليمي ل لمدرسة.



ب رامج األنشطة الالصفية واسعة النطاق.

جماالت التحسني:


مواءمة املنهاج التعليمي لدعم الطلبة كمتعلمني مستقلني ابلكامل.
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معيار األداء  :5جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي االرشاد والدعم هلم
مؤش رات األداء:
احملافظة على صحة الطلبة وسالمتهم ،مبا يف ذلك إج راءات وت رتيبات احلماية"/محاية

رايض األطفال

االبتدائية

املتوسطة

الثانوية

متميز

متميز

متميز

متميز

الطفل"
رعاية الطلبة وتقدمي الدعم هلم


متميز

متميز

متميز

متميز

إن جودة محاية الطلبة ورعايتهم وتقدمي اإلرشاد والدعم هلم متميزة .إن نظام مدرسة ك رانلي الذي يتألف من "مخس مست وايت من الدعم الرعوي" يعزز
إج راءات احملافظة على سالمة الطّلبة ومحاية الطفل ذات الفاعلية العالية واليت يتم تفصي لها بوضوح يف السياسات املدرسية وم شاركتها مع العاملني وأولياء
األمور والطلبة ب شكل كامل .تضمن اإلج راءات املدرسية احلفاظ على سالمة الطلبة ،ويشمل ذلك عند استخدامهم ل شبكة اإلن رتنت ،كما أهنم يعرفون
كيفية طلب املساعدة.



إن تدابري الصحة والسالمة شاملة وتتضمن اإلسهامات القيمة اليت تقدمها جلنة الصحة والسالمة الطالبية ،كما تتسم تدابري اإلش راف على الطلبة ابلفاعلية
الكبرية .توفر املنشآت والتجهي زات املدرسية بيئة تعلم ممتازة ويتم احلفاظ عليها طب ًقا ألعلى املعايري.



يتم دعم التنشئة البدنية والذهنية للطلبة على حن ٍو مناسب ج ًد ا من خالل ب رامج التوعية الصحيّة املصممة بعناية ،كما يتم تع زيز العالقات بدرجة عالية من
الفاعلية؛ نتيجة لذلك يستمتع الطلبة ابلذهاب إىل املدرسة مما يدعم مست وايت احلضور املتميزة.



إن املدرسة متيقظة الحتياجات الطلبة وتعمل ابستباقية على تطبيق األنظمة املعنية بتحديد الطلبة أصحاب اهلمم أو املوهوبني واملتفوقني ،كما يتم توفري دعم
استثنائي من قبل املعلمني واملساعدين يف امل رافق والصفوف املتخص صة؛ نتيجة لذلك ،حيقق مجيع الطلبة نفس التقدم املتميز يف احلصص الدراسية .توفر
ب رامج األنشطة الالصفية الدعم وتعزز ابلكامل قدرات الطلبة املوهوبني واملتفوقني.



يتم توفري اإلرشاد األكادميي والشخصي للطلبة بنجاح من خالل املناقشات املنتظمة مع املعلمني واملعلومات املتوفرة على البوابة اإللك رتونية للمدرسة،
ويتلقى الطلبة األكرب سنًا معلومات شاملة حول اخليارات امله نية إلعدادهم للمستقبل .إن اجلانب املتعلق بتوفري اإلرشادات لتمكني الطلبة من اختاذ خطوات
مستقلة ابلكامل يف قيادة تعلمهم أبنفسهم يعد من اجلوانب النامية يف اخلدمات التعليمية ابملدرسة.

جماالت القوة النسبية:


تدابري احلماية الناجحة ومست وايت الرعاية العالية املقدمة للطلبة.



جودة املنشآت والتجهي زات املدرسية.

جماالت التحسني:


توفري إرشادات عالية اجلودة ابتساق لتمكني الطلبة من أن يكونوا متعلمني مستقلني ابلكامل.
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معيار األداء  :6جودة قيادة املدرسة وإدارهتا
مؤش رات األداء:
فعالية القيادة املدرسية

متميز

التق ومي الذايت والتخطيط للتطوير

متميز

عالقات الش راكة مع أولياء األمور واجملتمع

متميز

احلوكمة*

متميز

إدارة املدرسة مبا يف ذلك الكادر وامل رافق واملصادر

متميز



إن جودة قيادة املدرسة وإدارهتا متميزة .أسس أعضاء القيادة مدرسة تتسم بدرجة عالية من الفاعلية وتدعم ابلكامل الدمج يف التعليم واألول وايت احمللية
والوطنية لدولة اإلمارات الع ربية املتحدة .يعزز أعضاء القيادة ،مبا يف ذلك املدير  ،رؤية مدرسية طموحة وقد رفعوا جودة اخلدمات التعليمية إىل أعلى
املست وايت من خالل املشاركة املستمرة ألفضل املمارسات يف التدريس والتعلم .يدرك أعضاء القيادة املدرسية أن العمل بشكل أكرب على حتسني ج ودة
التدريس يف اللغة الع ربية ودعم مهارات الطلبة لكي يكونوا متعلمني مستقلني ابلكامل وقادرين على االعتماد على ذاهتم يعد من أول وايت التطوير.



روحا معنوية عالية ج ًد ا بسبب التفويض الفعال للمسؤوليات والتواصل الواضح؛ مما يؤدي إىل فهم أعضاء القيادة بكافة مستوايهتا أل دوارهم
تسود املدرسة ً



إن عملية التقومي الذايت شاملة ودقيقة للغاية وتتضمن استخدام التقييمات الدولية الدقيقة اليت ختضع للمقارنة املعيارية املرجعية اخلارجية .إن خطة تطوير

بوضوح ،كما يسهم ذلك يف بناء القدرات املتميزة للحفاظ على أعلى املعايري.

املدرسة تعد فعالة للغاية يف الدفع ابلتحسينات ويدرك أعضاء القيادة بكافة مست وايهتا أدوارهم.


يتم متكن أولياء األمور من أن يكونوا شركاء فعالني يف تعليم أبنائهم ،حيث أهنم يقومون ب زايرة املدرسة ابنتظام ويقدمون وجهات نظرهم لدعم عمليات
التقومي الذايت والتخطيط للتطوير ،كما تضمن أساليب التواصل الفعالة اطالعهم بشكل مناسب ج ًد ا على احلياة املدرسية ،وتساعد التقارير املنتظمة املرسلة
أولياء األمور على دعم تعلم أبنائهم من خالل تقدمي املشورة واإلرشادات املتفردة ج ًد ا حول أبنائهم .لدى املدرسة نطاق واسع من الشركاء على املستويني
الوطين والدويل ،ويشمل هذا اململكة املتحدة.



متت إدارة التغي ريات األخرية يف ملكية املدرسة بنجاح؛ مما مكن جملس األمنا ء من احلفاظ على دوره وتطويره بفاعلية ابعتباره جهة حل وكمة املدرسة .يشمل
جملس األمناء ممثلني عن مجيع األط راف املعنية ،ويشمل ذلك أولياء األمور ،ويقوم أعضاءه مبساءلة القيادة املدرسية ابنتظام من خالل إج راءات إدارة األد اء
الرمسية .يوفر جملس األمناء للقيادة املدرسية دعم وحتدايت فعالني ،وقد أدى هذا بشكل مباشر إىل حتقيق التحسينات املدرسية األخرية.



إن األنظمة اليومية املفهومة بشكل مناسب واليت تتم مشاركتها بعناية تضمن انتظام سري العمل اليومي يف املدرسة بسالسة .إن العام لني مؤهلون على حن ٍو
مناسب ويتم توزيعهم بفاعلية ،ك ما تدعم ب رامج التطوير املهين ممارسات التدريس عالية اجلودة يف مجيع املواد الدراسية.



جتري صيانة املباين على أعلى مستوى ويتم استخدام امل رافق املتخص صة الواسعة النطاق بكفاءة لدعم تعلم الطلبة وتشمل م رافق الرتبية ال رايضية والفنية
واملوسيقية والتقنية والعلوم .يستفيد املعلمون والطلبة من اجملوعة الواسعة من املصادر ويستخدمون أجهزة احلاسوب والنصوص املتن وعة واليدوايت بفاعلية،
وتعد ال ربامج التعليمية يف املرحلة التأسيسية مطورة على حن ٍو مناسب ج ًد ا وتدعم التعلم املستقل لدى الطلبة األصغر سنًا من خالل ا للعب واالستكشاف.



تمطبق املدرسة جمموعة واسعة من االختبارات الدولية اخلارجية ،ويشمل ذلك امتحاانت الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي ) (IGCSEواملستوى
املتقدم ( )A-levelإىل جانب االختبارات األخرى امل رتبطة ابملنهاج الوطين ال ربيطاين .توفر االمتحاانت اخلارجية ،يف مجيع أحناء املدرسة ،مست وايت
ضا مشاركة الطلبة
التحصيل الدراسي الدقيقة والقياسية واليت تقارن بني أداء الطلبة واملست وايت يف اململكة املتحدة وعلى الصعيد الدويل .تدعم ا ملدرسة أي ً
يف مبادرة "سؤال لكل يوم" هبدف تقدمي اختبارات دراسة االجتاهات الدولية يف ال رايضيات والعلوم ). (TIMSS
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جماالت القوة النسبية:


أتسيس مدرسة تدعم الدمج يف التعليم ابلكامل وتعزز األول وايت احمللية والوطنية لدولة اإلمارات الع ربية املتحدة.



إج راءات التقومي الذايت الدقيقة بدرجة عالية وخطة التطوير الفعالة.

جماالت التحسني:


تع زيز أفضل املمارسات يف التدريس والتعلم يف مادة اللغة الع ربية من قبل القيادة املدرسية؛ لكي تتطابق جودة التدريس ابتساق مع املس ت وايت العالية للغاية
للممارسات املوجودة يف املواد األخرى.

*خاص ابملدارس اخلاصة فقط
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