
Page 1 of 17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم التقرير 

 ميريالند الدولية مدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 1028 -1027العام الدراسي  

 

 

 

 متميزالفاعلية العامة للمدرسة: 



 
 
 
 

Page 2 of 17 
 

 

 

 المحتويات

 

 3 ................................................................................................... معلومات المدرسة

 4 ......................................................................................................... أداء المدرسة

 5 ....................................................................................... تقييم األداء العام للمدرسة

 6 .............................................. التقدم المحرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 7 ...................................................................... جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين

 8 ............................................................................................................ دعم القراءة

 9 ............................................................................. : جودة إنجازات الطلبة1معيار األداء 

 13 ................................. : جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار2معيار األداء 

 13 ............................................................ : جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء 

 14 ....................................................................... ي: جودة المنهاج التعليم4معيار األداء 

 15 .......................... : جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم لهم5معيار األداء 

 16 ................................................................ : جودة قيادة المدرسة وإدارتها6معيار األداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Page 3 of 17 
 

 معلومات المدرسة

 

 

من  1439جمادى األول  12 إلى 1439جمادى األول  15
 

 تاريخ التقييم

 معلومات عامة
 

من  2118يناير  29 إلى 2118فبراير  1

 

 مدرسة ميريالند الدولية
 اسم المدرسة 

 رقم المدرسة 211

 عنوان المدرسة مصفح، أبوظبي

 رقم الهاتف 9626 551 2(0) 971+

merryland.pvt@adec.ac.ae  نيالبريد اإللكترو 

www.merryland.org  الموقع اإللكتروني للمدرسة 

 المنهاج الدراسي كامبريدج الدولي

ية ومتوسطة رياض أطفال ومرحلة ابتدائ

 وثانوية
 المراحل الدراسية

درهم  41111درهم إلى  23511من 

 )متوسط إلى عاٍل(
 الرسوم الدراسية

147 
 عدد الحصص التي تمت مشاهدتها 

16 
  عدد الحصص المشتركة التي تمت مشاهدتها 

 عدد المعلمين 159

معلومات 
 الموظفين

8% 
 نسبة تغيير المعلمين

6 
 المعلمين عدد مساعدي

1: 16 
 نسبة المعلمين إلى الطلبة

2518 
 العدد اإلجمالي للطلبة

 معلومات الطلبة

11% 
 نسبة الطلبة اإلماراتيين

 %27باكستان  .1

 %21الهند  .2 الجنسيات األعلى نسبة في المدرسة

 %11ش يبنغالد .3

 نسبة الطلبة ذوي الهمم 1%

%28 :المتوسطة  

 
%16 :رياض األطفال  

 الطلبة في كل مرحلة سبةن
%17 :الثانوية %39 :االبتدائية   

 
 الجنس ذكور وإناث

mailto:merryland.pvt@adec.ac.ae
http://www.merryland.org/
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 أداء المدرسة 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

: 1معيار األداء   

جودة التطور الشخصي 

 واالجتماعي ومهارات االبتكار

: 2معيار األداء   

 جودة إنجازات الطلبة

 

 متميز
 متميز 

 

:4معيار األداء   

جودة المنهاج التعليمي   

: 3معيار األداء   

 جودة عمليات التدريس والتقييم

 

 متميز

 
 متميز

 

:5معيار األداء   

جودة حماية الطلبة ورعايتهم  

 وتقديم اإلرشاد والدعم لهم

 متميز

 

: 6معيار األداء   

 جودة قيادة المدرسة وإدارتها

 متميز
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 تقييم األداء العام للمدرسة 

  إن األداء العام للمدرسة متميز. شهدت المدرسة استقراراً في أعداد الطلبة وفريق

 يادة العليا منذ التقييم السابق كما تعتبر نسبة تغيير المعلمين متدنية.الق

  اللغة اإلنجليزية في إن إنجازات الطالب متميزة بشكل عام، حيث أنها تعتبر متميزة

جيدة جداً في التربية اإلسالمية وجيدة و ،رياض األطفال مرحلة في والرياضيات والعلوم

ية كلغة أولى ومقبولة في اللغة العربية كلغة ثانية. في الدراسات االجتماعية واللغة العرب

 إن مهارات التعلم لدى الطلبة متميزة.

  أنهم إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار لدى الطلبة متميزة، حيث

لم وتعتبر معدالت حضورهم متميزة؛ كما أن عالقاتهم مع اآلخرين مثالية بالتع ونيستمتع

بة الطليعتبر  .م للقيم اإلسالمية وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدةوكذلك تقديره

سفراء ممتازين لمدرستهم، إال أن المهارات القيادية لدى طلبة رياض األطفال ليس مطورة 

 األخرى. لدراسيةاالمراحل مثل قوة البنفس 

 ل محترفإن جودة عمليات التدريس والتقييم متميزة بشكل عام. يقوم المعلمون بشك 

وفعال بإيصال معرفتهم بالمواد الدراسية وإيجاد بيئات تعلم مثيرة لالهتمام بشكل كبير؛ 

إال أن معلمي مواد المناهج العربية ال يقومون دوماً بتوفير المهام التي تنطوي على 

 التحدي لتعزيز مهارات التفكير العليا.

 هادفة جداً مع الثقافة  إن جودة المنهاج التعليمي متميزة، حيث أنه ينشئ صالت

والمجتمع اإلماراتي، كما يعزز المنهاج مهارات أداء المشاريع واالبتكار وإدارة األعمال لدى 

الطلبة على نحو فعال. تتم مراجعة المنهاج التعليمي بصرامة وتعديله بشكل منتظم في 

 جميع المواد الدراسية تقريباً.

  متميزة. لدى المدرسة  الرشاد والدعم لهمحماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإن جودة

إجراءات صارمة للمحافظة على سالمة الطلبة، كما يتم فيها تحديد الطلبة أصحاب الهمم 

والموهوبين والمتفوقين ودعمهم على وجه السرعة. تتم متابعة التنشئة السليمة 

 للطلبة بشكل وثيق وتوفير إرشاد مهني شامل للطلبة األكبر سناً.

 ومبادئه في  المؤسسرؤية تنعكس قيادة المدرسة وإدارتها متميزة بشكل عام.  إن جودة

أعضاء صميم المدرسة، كما يساهم أولياء األمور بشكل ممتاز في الحياة المدرسية. إن 

ن ويقودون المدرسة بفعالية عالية، إال أن أعضاء القيادة الجدد يحتاجون إلى القيادة ملهمو

 العربية.مواد المناهج توى اإلنجازات في المزيد من الوقت لرفع مس
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 التقدم المحرز منذ التقييم السابق، والقدرة على التحسن

 

 م أعضاء القيادة قا ميع توصيات تقرير التقييم السابق؛ كماقام أعضاء القيادة العليا بتنفيذ ج

ه في هذ يتم اآلنحيث الجدد في مواد المناهج العربية بتوفير تطوير مهني للمعلمين؛ 

المواد عرض أهداف التعلم في معظم الحصص الدراسية وبدأ المعلمون باستخدام 

ة متنوعة من استراتيجيات التدريس، األمر الذي أفضى إلى رفع مستوى اإلنجازات مجموع

 في التربية اإلسالمية واللغة العربية كلغة أولى.

 ات الطلبة في اللغة عمل أعضاء القيادة المدرسية بشكل محدد لرفع مستوى إنجاز

العربية كلغة أولى، وقاموا بمشاركة وتحليل الممارسات الجيدة حول المدرسة وتوفير 

يتم اآلن عرض أهداف التعلم في معظم حصص ، حيث اإلنجازاتالتطوير المهني لرفع 

مواد المناهج العربية ويستخدم المعلمون مجموعة متنوعة أكثر من استراتيجيات 

ام قلمدرسة اآلن مهارات اإلبداع والتفكير الناقد واالبتكار بشكل ناجح. التدريس. تطور ا

أعضاء القيادة بمراجعة المنهاج التعليمي وخطط الدروس، ويتم اآلن تضمين الروابط بين 

فروع المنهاج التعليمي بقوة في التعلم. يتعاون الطالب في معظم الحصص الدراسية 

؛ كما يتم استخدام المصادر التي تشمل لبعضاهم ويتحدون فهم بعضويتشاركون األفكار 

قامت بشكل فعال لدعم التعلم. الدراسية تقنية المعلومات واالتصاالت في الحصص 

"فكرة اليوم" لتعميق مهارات التفكير والمدرسة بإدخال مبادرتي "سؤال واحد في اليوم" 

ات عند إجراء المشاهدات الناقد لدى الطلبة، ويركز أعضاء القيادة على تطوير هذه المهار

 الصفية.

  التقييم السابق زيارة يظهر التقدم الذي تم إحرازه بشكل عام في رفع المستويات منذ

 امتالك أعضاء القيادة قدرة متميزة على تطوير المدرسة بشكل أكبر.

 

 

 

متميز

دورة 
التقييم 
الحالية 

جيد 
جدا  

دورة 
التقييم 
السابقة



 
 
 
 

Page 7 of 17 
 

 جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين

 

 

 

 

 

 

  

 جوانب القوة الرئيسة

 تربية اإلسالمية واللغة العربية كلغة أولى واللغة اإلنجليزية اإلنجازات المتحسنة في ال

 والرياضيات والعلوم وتقنية المعلومات.

  فهم الطلبة وتقديرهم لثقافة وتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة وأيضاً ثقافات العالم

 األخرى.

 .مهارات اإلبداع والتفكير الناقد وحل المشكالت لدى الطلبة 

 ين بموادهم الدراسية وقدرتهم المناسبة على إيصالها من خالل المنهاج معرفة المعلم

 والمتنوع.الغني التعليمي 

  على تعلم الطلبة.أثرها فيها و السائدةرؤية المدرسة والروح المعنوية 

 .عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع 

 

 مجاالت التحسين الرئيسة

 من خالل ما يلي:بر في مواد المناهج العربية رفع مستوى إنجازات الطلبة بشكل أك .1

i. .رفع توقعات المعلمين المتعلقة بتعلم الطلبة 

ii.  التخطيط لتوفير المزيد من الفرص التي تتيح للطلبة التحدث والقراءة والكتابة في

 الحصص الدراسية.

iii. .طرح األسئلة التي تنطوي على التحدي وتعمق التعلم 

iv. توازي بشكل وثيق احتياجات الطلبة ال سيما وضع مهام تنطوي على تحدي أكبر و

 ذوي اإلنجازات األعلى.
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 دعم القراءة

  تحظى مكتبة المدرسة بمجموعة واسعة من النصوص العربية واإلنجليزية التي تالئم

العمرية، كما يوجد فيها مجموعة من الكتب الروائية وغير الروائية لدعم التعلم في  تاالفئ

أسبوعياً لكل صف، ويتاح اج التعليمي. يتم تخصيص حصتي مكتبة جميع جوانب المنه

 للطلبة أيضاً حرية استخدامها خالل حصص الدراسة الحرة.

  ركزت المدرسة على تطوير مهارات القراءة باللغتين العربية واإلنجليزية لدى الطلبة، كما

بة، ات في تعلم الطلقام أعضاء القيادة، من خالل التحليل الشامل للبيانات، بتحديد الفجو

األمر الذي أفضى إلى قيام المدرسة بشراء كتب قراءة باللغتين العربية واإلنجليزية 

 خدمات إلكترونية، كما قام أعضاء القيادة بتدريب العاملين وفقاً لذلك.تتضمن و

  يعزز المعلمون حب القراءة واالستمتاع بها، ويقوم الطلبة بالقراءة بشكل منتظم في

قراءة؛ كما تحظى القراءة بتقدير ن والمنزل. تتضمن معظم الغرف الصفية أركاالمدرسة 

 كبير من قبل المجتمع المدرسي بأكمله.

  اع ت"أبوظبي تقرأ" لتعزيز استمحملة تشارك المدرسة في تحديات القراءة الوطنية مثل

 الطلبة بالقراءة.
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 : جودة إنجازات الطلبة2معيار األداء 

 

 

 

 

 

لثانويا  االبتدائي المتوسط 
رياض 

 األطفال
 مؤشرات أداء الطلبة

 التحصيل ال ينطبق جيد جداً  جيد جداً  جيد
التربية 

 اإلسالمية
 التقدم ال ينطبق جيد جداً  جيد جداً  جيد

 التحصيل جيد جيد جيد جيد
 

 اللغة العربية

 )كلغة أولى(

 

 

 التقدم جيد جيد جيد جيد

 التحصيل ال ينطبق مقبول مقبول مقبول
 

 اللغة العربية

 )كلغة ثانية(

 التقدم ال ينطبق مقبول مقبول مقبول 

 التحصيل جيد جداً  جيد جيد ال ينطبق
 

 الدراسات االجتماعية

 التقدم جيد جداً  جيد جيد ال ينطبق

 التحصيل متميز زمتمي متميز متميز
 

  اللغة االنجليزية

 التقدم متميز متميز متميز متميز

 التحصيل متميز متميز متميز متميز
 

  الرياضيات

 التقدم متميز متميز متميز متميز

 التحصيل متميز متميز متميز متميز
 

  العلوم

 التقدم متميز متميز متميز متميز

 المواد األخرى التحصيل متميز متميز متميز متميز

)فن، موسيقى، 

 التقدم متميز متميز متميز متميز رياضة(

 متميز متميز متميز متميز
 مهارات التعلم
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 مستوى اإلنجازات بشكل عام:

 تميزة في اللغة اإلنجليزية إن جودة إنجازات الطلبة جيدة جداً بشكل عام، حيث أنها م

والرياضيات والعلوم والمواد األخرى عموماً، وجيدة جداً في التربية اإلسالمية وجيدة في 

الدراسات االجتماعية واللغة العربية. يمتلك الطلبة مهارات تتماشى مع توقعات فئتهم 

ال يتحدثون  العمرية بشكل عام عند بداية التحاقهم بالمدرسة، كما أنهم جميعاً تقريباً 

اإلنجليزية عند بداية التحاقهم برياض األطفال. تشير بيانات المدرسة وأدلة زيارة التقييم 

 إلى أن الطلبة يحققون تقدماً متميزاً في هذه المرحلة بشكل عام.

  الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانويتشير بيانات (iGCSE للعام )إلى أن الطلبة  2117

ت تحصيل متميزة في جميع المواد الدراسية بما في ذلك اللغة العربية؛ كما يحرزون مستويا

جيدة جداً في الرياضيات  (AS)التكميلي المستوى المتقدم أن مستويات تحصيلهم في 

( أيضاً إلى A، وتشير بيانات المستوى المتقدم )وتقنية المعلومات واألحياء والكيمياء والفيزياء

 ات تحصيل جيدة جداً في هذه المواد ومتميزة في الكيمياء.ن الطلبة يحققون مستويأ

  إلى تحقيق الطلبة مستويات  2117للعام  التقييم الخارجي ألداء الطلبة )إمسا(تشير بيانات

جيدة إجماالً في القراءة باللغة العربية عند مقارنتها بالتوقعات الوطنية للصف الخامس 

مهارات الكتابة باللغة العربية لديهم كانت ضعيفة والسابع والتاسع والحادي عشر، إال أن 

امتحانات الصف الثاني عشر لوزارة التربية  هم فيفي هذه الصفوف، بينما كانت نتائج

 .2117والتعليم متميزة في العام 

  تفوق بيانات( اختبارات دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلومTIMSS)  المتوسط

يم برنامج الدولي لتقيالتجريبية للختبارات دتين، كما كانت نتائج االالدولي في كلتا الما

أعلى من المتوسط الوطني في إمارة أبوظبي في القراءة  2117للعام  (PISAالطلبة )

 والرياضيات والعلوم.

  تشير بيانات التقييم المستمر الداخلية في المدرسة إلى إن إنجازات الطلبة بمرور الوقت

المواد الدراسية تقريباً، إال أنه لم يتم تأكيد ذلك دائماً في أعمال الطلبة  متميزة في جميع

 في حصص مواد المناهج العربية.

 ن، في الحصص الدراسية وأعمالهم، حقق الطلبة أصحاب الهمم والموهوبون والمتفوقوي

 بين إنجازات الطلبة اإلماراتيين وغير ةق ملحوظومستويات متميزة، وال يوجد هنالك فر

 اإلماراتيين أو بين الذكور واإلناث.

 المواد الدراسية:

  جيدة جداً بشكل عام وجيدة في المرحلة الثانوية.  التربية اإلسالميةإن إنجازات الطلبة في

يحقق غالبية كبيرة من الطلبة إنجازات تفوق معايير المنهاج التعليمي للفئة العمرية 

ق وواضح ويقومون بإنشاء صالت جيدة جداً بين بشكل دقي مويستطيعون تالوة القرآن الكري

أداء الصالة وأهميتها في حياتهم. يظهر الطلبة أيضاً فهماً كافياً للقيم والمفاهيم اإلسالمية 

 وأهمية الطهارة.

  ومقبولة في اللغة العربية كلغة  اللغة العربية كلغة أولىإن إنجازات الطلبة جيدة في

ة النصوص وفهم معناها وكتابة الجمل باستخدام مفردات ثانية، حيث أنهم يستطيعون قراء

راً الطلبة تعتبر أقل تطوالتحدث لدى محدودة عند تعلم اللغة العربية كلغة ثانية؛ إال أن مهارات 

 بشكل عام.
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  جيدة بشكل عام وجيدة جداً في رياض  الدراسات االجتماعيةإن إنجازات الطلبة في

زات تفوق معايير المنهاج التعليمي للفئة العمرية األطفال، حيث يحقق غالبيتهم إنجا

 ودور قادتها في نهضتها.  هاويظهرون فهماً جيداً لجغرافيا دولة اإلمارات العربية المتحدة وتاريخ

  متميزة، حيث يحرز معظمهم مستويات تحصيل  اللغة اإلنجليزيةإن إنجازات الطلبة في

يستطيعون تحدث اإلنجليزية بطالقة وإجراء تفوق بشكل كبير معايير المنهاج التعليمي، و

مستوى بالمحادثات بثقة وإيصال آرائهم بوضوح. يستطيع أيضاً جميع الطالب تقريباً القراءة 

، في جميع المراحل، من الكتابة ونيتمكنوعاٍل وإظهار فهم عميق للنصوص التي يقرؤونها 

 لغوية الصحيحة باللغة اإلنجليزية.واستخدام القواعد العميق بوضوح وإيصال أفكارهم بشكل 

  متميزة، حيث أنهم يحققون مستويات تحصيل تفوق  الرياضياتإن إنجازات الطلبة في

بشكل كبير المعايير المتوقعة للمنهاج التعليمي، كما أن مهارات الحساب الذهني لديهم 

عتبر األعداد وتمتطورة على مستوى عاٍل بشكل استثنائي. يظهر الطلبة أيضاً معرفة ممتازة ب

 مهارات الحساب وحل المشكالت لديهم استثنائية.

  متميزة، حيث يحرز معظمهم إنجازات تفوق المعايير المتوقعة  العلومإن إنجازات الطلبة في

يستخدم الطلبة أيضاً اللغة العلمية بكفاءة ويظهرون مستويات ممتازة للمنهاج التعليمي. 

لعلميين. يستطيع الطالب وضع الفرضيات والتخطيط من مهارات االستقصاء واالستكشاف ا

 وإجراء االستقصاءات على مستويات عالية بشكل استثنائي في جميع المراحل الدراسية.

  حيث يحقق معظمهم إنجازات  متميزة بشكل عام، المواد األخرىإن إنجازات الطلبة في

تفوق معايير المنهاج التعليمي للمرحلة العمرية في التربية الفنية والموسيقية وتقنية 

المعلومات. يستطيع الطلبة في التربية الفنية استخدام األدوات المختلفة بثقة، بينما 

جداً  اسبيتمكنون في التربية الموسيقية، ومن جميع الفئات العمرية، اإلنشاد بشكل من

. يحقق الطلبة إنجازات جيدة جداً أيضاً في مرافقة اللحنووالعزف على اآلالت الموسيقية 

اللغة األردية والتربية الرياضية ودراسات األعمال، كما يتعلمون في تقنية المعلومات حول 

 داً.ج ةسن مبكر يفالروبوتات وطائرات "الدرون" ويستطيعون استخدام لغة البرمجة بكفاءة 

 مهارات التعلم:

  إن مهارات التعلم لدى الطلبة متميزة، حيث أنهم يحرصون على التعلم ويعملون ويتعاونون

مع بعضهم بعضاً بشكل فعال. يقوم الطلبة أيضاً، في جميع المواد تقريباً، بإنشاء روابط 

 واضحة بين جوانب التعلم ويظهرون ابتكاراً في تعلمهم ويستخدمون مهارات االستقصاء

 وتقنية المعلومات واالتصاالت بفعالية لحل المشكالت وتطوير مهارات التفكير الناقد.والبحث 

 مجاالت القوة النسبية:

 .إنجازات الطلبة في رياض األطفال 

  اإلنجازات المتحسنة في التربية اإلسالمية واللغة العربية كلغة أولى واللغة اإلنجليزية

 والرياضيات والعلوم.

 بتكار والتفكير الناقد واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت.مهارات اال 

 مجاالت التحسين: 

 .إنجازات الطلبة في اللغة العربية كلغة ثانية 
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: جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار1معيار األداء   

لثانويا  االبتدائي المتوسط 
رياض 

 األطفال

لشخصي مؤشرات أداء جودة التطور ا

 واالجتماعي ومهارات االبتكار

 التطور الشخصي متميز متميز متميز متميز

 متميز متميز متميز متميز
فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد 

 وثقافة االمارت العربية المتحدة وثقافات العالم

ارات االبتكارلمسؤولية االجتماعية ومها متميز متميز متميز متميز  

  إن جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار لدى الطلبة متميزة، حيث يظهر

لتعلم؛ كما أنهم يرحبون بالتغذية الراجعة والتقييم الناقد المعرفة وحب ل اً عيسجميعهم 

 ألعمالهم.

 هميساهم سلوك الطلبة الممتاز بشكل كبير في جميع جوانب الحياة المدرسية، كما أن 

منضبطون ذاتياً وواثقون من أنفسهم. إن حاالت التنمر نادرة الحدوث ويظهر اعتزاز الطلبة 

بمدرستهم في تصرفاتهم الممتازة واحترامهم لآلخرين. تسود عالقات مثالية بين العاملين 

 مما يتيح لهم االزدهار. عضهم البعضب والطلبة وبين

 ية ويدركون بشكل كبير كيفية المحافظة يبدي الطلبة فهماً عميقاً ألساليب الحياة الصح

شبكة اإلنترنت. يتناول جميع عند استخدام على سالمتهم وسالمة اآلخرين ويشمل ذلك 

 الطلبة تقريباً أطعمة صحية ويشاركون في التربية الرياضية بشكل منتظم.

  درسة ، ويلتزم جميعهم تقريباً بالوقت المحدد للم%98إن نسبة حضور الطلبة متميزة وتبلغ

 والحصص الدراسية.

  يطور الطلبة من خالل الطوابير الصباحية والروابط بين فروع المنهاج التعليمي معرفة

يراً دواحتراماً عميقين لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقيم اإلسالمية ويظهرون احتراماً وتق

يظهرون االحترام عند للثقافة والتراث اإلماراتي وينشدون السالم الوطني اإلماراتي بفخر و

 .يبدي الطلبة أيضاً فهماً عميقاً جداً لثقافتهم والثقافات األخرى القرآن الكريم.آيات تالوة 

  ُيعتبر الطلبة أعضاء مسؤولين في المجتمع المدرسي، حيث تتاح لهم العديد من الفرص

ائية البتدلتطوير مهاراتهم القيادية كعريفي صف وأعضاء في مجلس المدرسة في المرحلة ا

والمتوسطة والثانوية، إال أن هذا الجانب ليس متطوراً بشكل مناسب في رياض األطفال. 

أسس المعلمون والطلبة  ة في المدرسة وفي المجتمع المحلي؛ كمايتسم الطلبة بالمبادر

 روابط قوية مع الجامعات الدولية والشرطة والشركات المحلية.

 رين، حيث أنهم يقومون بريادة األعمال مثل "سوق يعتبر الطلبة مفكرين مبدعين ومبتك

يتم التبرع بها لصالح الهالل األحمر. قام الطلبة أيضاً باتخاذ  اً المزارعين" الذي يدر أرباح

مبادرات بيئية مثل حمالت مكافحة رمي النفايات والتقليل من استخدام البالستيك في 

 المدرسة.

 مجاالت القوة النسبية:

 عرفة وحبهم للتعلم.سعي الطلبة للم 

 .احترام الطلبة للقيم اإلسالمية وتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة وللثقافات األخرى 
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 اء المشاريع وريادة األعمال.مهارات االبتكار وأد 

 مجاالت التحسين: 

 .المهارات القيادية لدى طلبة رياض األطفال 

قييم: جودة عمليات التدريس والت3معيار األداء   

 مؤشرات أداء جودة عمليات التدريس والتقييم رياض األطفال االبتدائي المتوسط الثانوي

 التدريس ألجل تعلم فعال متميز متميز متميز متميز

 التقييم متميز متميز متميز متميز

 .إن جودة عمليات التدريس والتقييم متميزة 

 لم لكيفية التي يتعبموادهم الدراسية وباجيدة جداً  يمتلك جميع المعلمين تقريباً معرفة

بها الطلبة ويقومون بتخطيط دروس هادفة؛ كما تعزز عالقات الرعاية القائمة بين المعلمين 

 الطلبة من انخراطهم النشط في التعلم على مستويات تتحداهم لتحقيق إمكاناتهم.و

  الماهر ألسلوب طرح األسئلة إال يقوم المعلمون بتقييم فهم الطلبة من خالل استخدامهم

أن هذا الجانب ال يعزز دائماً مهارات التفكير العليا في مواد المناهج العربية. تلبي جميع 

 الحصص الدراسية تقريباً احتياجات الطلبة أصحاب الهمم بفعالية.

  يطور المعلمون مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة بشكل فعال للغاية؛ حيث يتمكن

قيادة تعلمهم بأنفسهم خصوصاً في مواد من طلبة، في جميع المواد الدراسية تقريباً، ال

 الحلول المبدعة للمشكالت.إيجاد المناهج اإلنجليزية، ويقومون بإجراء البحوث بثقة و

  في المدرسة فعالة جداً، حيث يتم إجراء مقارنة معيارية  ةالداخليإن عمليات التقييم

ديمية بشكل دقيق مقابل التوقعات الوطنية والدولية. من ناحية أخرى، مرجعية للنواتج األكا

ال يتم دائماً في خطط مواد المناهج العربية االستفادة من بيانات التقدم بشكل مالئم 

لتلبية احتياجات المجموعات المختلفة. لدى المعلمين أنظمة لمتابعة مستويات التقدم 

 التدريس يعتبر أقل تطوراً. عملياتإال أن تقييم أثر بشكل منتظم 

 نيمتلك المعلمون معرفة جيدة جداً بقدرات الطلبة، حيث أنهم يوفرون دعماً وإرشاداً فعالي 

لتمكينهم من تحسين أدائهم. يتم أيضاً إشراك الطلبة بشكل مستمر في تقييم تعلمهم 

 بأنفسهم ووضع األهداف ومراجعة تقدمهم في الحصص الدراسية.

 النسبية: مجاالت القوة

 .معرفة المعلمين بموادهم الدراسية والتي يتم إيصالها بشكل مناسب 

 .العالقات السائدة وبيئة التعلم اإليجابية 

 الفعالة. ةعمليات التقييم الداخلي 

 .مشاركة الطلبة في التقييم الذاتي 

 مجاالت التحسين: 

 .أسلوب طرح األسئلة لتعميق التعلم في مواد المناهج العربية 
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 مهام التي تلبي بشكل متسق احتياجات الطلبة ذوي اإلنجازات األعلى في مواد المناهج ال

 العربية.

: جودة المنهاج التعليمي4معيار األداء   

 مؤشرات أداء جودة المنهاج التعليمي رياض األطفال االبتدائي المتوسط الثانوي

وتطبيقه تصميم المنهاج التعليمي متميز متميز متميز متميز  

 مواءمة المنهاج التعليمي متميز متميز متميز متميز

  ًإن جودة المنهاج التعليمي متميزة بشكل عام، حيث أنه يتم تخطيطه بشكل مالئم جدا

كار والتحدي ويتسم محتواه بالصلة والشمولية. يتم أيضاً ويعتبر فعاالً للغاية في تعزيز االبت

والبناء على التعلم السابق إلعداد  في كل مرحلة دراسية، التعلم بشكل مناسب،تنظيم 

 .همعلمللمرحلة المقبلة من ت الطلبة

  تتوفر مجموعة واسعة بشكل استثنائي من خيارات المنهاج التعليمي إلثراء وتعزيز المنهاج

خالل الدوام المدرسي وبعده، والتي تشهد مشاركة كبيرة من قبل الطلبة في جميع 

 المراحل.

 لروابط بين فروع المنهاج التعليمي مبتكرة ومخططة بشكل هادف في جميع المواد إن ا

 في إنشاء روابط هادفة بين جوانب التعلم المختلفة.، األمر الذي يدعمهم الدراسية

  ه يرتبطأنيقوم أعضاء القيادة والمعلمون بمراجعة المنهاج التعليمي بشكل دقيق للتأكد من 

ت التحدي والدعم؛ كما يضمن التعديل الشامل للمنهاج تلبية باالحتياجات ويوفر مستويا

احتياجات جميع مجموعات الطلبة في جميع المواد الدراسية تقريباً. من ناحية أخرى، 

هنالك حاجة إلجراء المزيد من التعديالت على مناهج المواد العربية للتأكد من تحدي 

 الطلبة ذوي اإلنجازات األعلى بشكل متسق.

 لطلبة فرص عديدة لتطوير مهارات أداء المشاريع واالبتكار واإلبداع من خالل مجموعة تتوفر ل

 شاملة من األنشطة.

  يشارك الطلبة، من جميع الفئات العمرية، بحماس في المشاريع التي تساعدهم على

 تطوير فهم ممتاز لثقافة ومجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  األخالقية بشكل فعال للغاية وتدريسها في جميع أقسام يتم التخطيط لمادة التربية

المدرسة، حيث تشجع حصصها على القيم األخالقية اإليجابية التي تعزز جميع جوانب 

لمدرسية؛ كما يعكس الطلبة والعاملون هذه القيم في الطوابير المنهاج التعليمي والحياة ا

 الصباحية وفي سلوكهم في جميع أنحاء المدرسة.

 ت القوة النسبية:مجاال

 .احترام وفهم ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة وتراثها 

 .مهارات أداء المشاريع واالبتكار واإلبداع لدى الطلبة 

 مجاالت التحسين: 

 لبة لتلبية احتياجات الط تعديل المنهاج التعليمي بشكل أكبر في مواد المناهج العربية

 ذوي اإلنجازات األعلى.
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  : جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم لهم5األداء معيار 

لثانويا  االبتدائي المتوسط 
رياض 

 األطفال

مؤشرات أداء جودة حماية الطلبة ورعايتهم 

 وتقديم االرشاد والدعم لهم

 متميز متميز متميز متميز

المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم، بما 

رتيبات الحماية/"حماية في ذلك إجراءات وت

 الطفل"

 رعاية الطلبة وتقديم الدعم لهم  متميز متميز متميز متميز

  متميزة بشكل عام، حيث  والدعم لهمرشاد اإلحماية الطلبة ورعايتهم وتقديم إن جودة

يوجد في المدرسة إجراءات حازمة للمحافظة على سالمة الطلبة كما يلتزم كل من 

 والطلبة والعاملين بسياسة المدرسة المتعلقة بحماية الطفل. أولياء األمور

  إن جودة الصيانة وحفظ السجالت متميزة، كما يقوم أعضاء لجنة الصحة والسالمة

بإجراء تفقدات سالمة صارمة وتتم مراجعة السياسات وتحديثها متى دعت الحاجة 

متن الحافالت  يتم اإلشراف على الطلبة في جميع أقسام المدرسة وعلىلذلك. 

تعلم تلبي احتياجات ال لمدرسة التياللغاية، كما أنهم يستفيدون من بيئة  بشكل فعال

 لدى جميعهم تقريباً.

  وضوح ذلك بتقوم المدرسة بتعزيز أساليب الحياة الصحية واآلمنة بشكل ناجح جداً ويؤثر

 في جميع جوانب الحياة المدرسية.

 لكياسة وتتم إدارة السلوك بشكل إيجابي تسود دائماً عالقات قائمة على االحترام وا

 في الغرف الصفية.

 اً يتم تعزيز معدالت الحضور بشكل فعال للغاية ويتلقى الطلبة شهادات وميداليات تقدير 

 لتميزهم في الحضور وااللتزام بالوقت.

  يتم تحديد الطلبة أصحاب الهمم والموهوبين والمتفوقين فوراً وتقديم دعم فعال للغاية

الحصص الدراسية وعقب الدوام المدرسي، مما يمكنهم من تحقيق تقدم  لهم في

 متميز في تعلمهم وتطورهم الشخصي.

 المدرسة أهمية للتنشئة السليمة للطلبة وتتابعها بشكل وثيق ويتلقى الطلبة  يتول

 األكبر سناً مشورة شاملة حول الخيارات المهنية.

 مجاالت القوة النسبية:

 المتبعة للمحافظة على سالمة الطلبة. األنظمة واإلجراءات 

 .عملية تحديد ودعم الطلبة أصحاب الهمم والموهوبين والمتفوقين 

 مجاالت التحسين: 

 .تعزيز معدالت حضور الطلبة والتزامهم بالوقت 
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 : جودة قيادة المدرسة وإدارتها6معيار األداء 

 مؤشرات أداء جودة قيادة المدرسة وإدارتها

القيادة المدرسية فعالية متميز  

الذاتي والتخطيط للتطوير ويمالتق متميز  

 عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع متميز

 الحوكمة متميز

 إدارة المدرسة بما في ذلك الكادر والمرافق والمصادر متميز

 ماس إن جودة قيادة المدرسة وإدارتها متميزة بشكل عام. يتبنى جميع العاملين بح

 .بتعزيز رؤية مؤسس المدرسةالروح المدرسية ويلتزمون 

  حيث يشارك العاملون، على في المدرسة متميزةالتقويم الذاتي عملية إن جودة ،

تقويم الذاتي المنهجية والصارمة، األمر الذي جميع المستويات، بنشاط في عملية ال

س والتقييم لتعزيز يساعد أعضاء القيادة على تحديد أفضل الممارسات في التدري

تركز خطة تطوير المدرسة، التي يعززها التقويم الذاتي، على المزيد من التحسين. 

 رفع مستوى إنجازات الطلبة.

  التحق عدد قليل من أعضاء القيادة الوسطى مؤخراً بالمدرسة خالل هذا العام، وهم

عون السابقين ويتاب يقومون بالبناء بفعالية على األعمال عالية الجودة لرؤساء األقسام

يقوم جميع أعضاء القيادة بتدريب العاملين بشكل منتظم حول جودة التدريس والتعلم. 

الجوانب التي تكون الممارسات فيها أقل قوة ويتابعون التقدم الفردي للمعلمين نحو 

 هذه األهداف المحددة.تحقيق 

  يساهم أولياء األمور على إن عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع متميزة، حيث

نحو ممتاز من خالل دعم الفعاليات المدرسية وتعزيز تعلم الطلبة في المنزل؛ كما 

تبقيهم المدرسة على إطالع مالئم جداً حول مستويات أبنائهم وتمكنهم من عقد 

 اجتماعات شهرية مع المعلمين لفهم كيفية دعم التعلم في المنزل.

 متميز، حيث يقوم أعضائه باستطالع آراء أولياء األمور  إن مجلس األمناء في المدرسة

التخطيط؛ كما أنهم يمتلكون فهماً جيداً جداً والطلبة بشكل منتظم واستخدامها في 

 لبيانات المدرسة ويعرفون مدى جودة إنجازات الطلبة بما في ذلك تطورهم الشخصي.

  ي العاملون من التطوير المهنتعتبر جميع جوانب إدارة المدرسة تقريباً متميزة. يستفيد

الفعال للغاية وذي الصلة باحتياجاتهم وتحظى المدرسة بمصادر مالئمة جداً ولديها 

التي تشمل مختبر الروبوتات والمكتبة وساحات مجموعة من المرافق المتخصصة 

 اللعب المتخصصة.

 ل بادرة "سؤاإن المدرسة فعالة للغاية في تعزيز االختبارات الدولية، حيث أنها تطبق م

اختبارات دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات واحد في اليوم" وتقوم بتحليل نتائج 

ووضع أهداف  (PISAاختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ) و (TIMSSوالعلوم )

يقوم أعضاء القيادة بمقارنة أداء المدرسة  .المقبلة تنطوي على التحدي لدفعات الطلبة

الشهادة العامة الدولية من خالل إجراء مقارنة معيارية مرجعية مع نتائج  بالمعايير
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( والمستوى AS( والمستوى المتقدم التكميلي )iGCSE) الدولية للتعليم الثانوي

؛ كما يحدد أعضاء القيادة، من خالل التحليل المفصل، جوانب التعلم التي (Aالمتقدم )

 لمنهاج التعليمي وفقاً لذلك.وتعديل خطط افيها يواجه الطلبة صعوبة 

 مجاالت القوة النسبية:

 .رؤية المدرسة والروح المعنوية السائدة فيها 

 .عالقات الشراكة مع أولياء األمور 

 .إدارة المدرسة 

 مجاالت التحسين: 

 .أثر أعضاء القيادة الوسطى الجدد على مستوى إنجازات الطلبة 

 


