
 

 

 

 

 

 

 مدرسة كامبردج الثانوية

 

 جيد

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء العام

 تقرير تقييم

العام 

 األكاديمي



 

1 

 قائمة المحتويات
 2 .......................................................................................................................................................... معلومات المدرسة

 3 ................................................................................................................................................................ أداء المدرسة

 3 .............................................................................................................................. جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين

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

 7 .................................................................................................................................. : جودة إنجازات الطلبة1معيار األداء 

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

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

 14 .............................................................................................................................. : جودة المنهاج التعليمي4معيار األداء 

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

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

 17 ............................................................................................................................................................... دعم القراءة

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 معلومات المدرسة

 معلومات عامة 

 مدرسة كامبردج الثانوية اسم المدرسة: 

 9045  رقم المدرسة:
 رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية المراحل الدراسية: 

  :**رقم مجلس المدرسة

 :*الرسوم الدراسية بريطاني  : *الدراسيالمنهاج 
 درهم 32100درهم إلى  15230من 

 )منخفض إلى عاٍل(

 adek.abudhabi.ae@9045  البريد االلكتروني:  منطقة المصفح، أبوظبي العنوان: 

 1621 552 2(0) 097+ رقم الهاتف: 
الموقع االلكتروني 

 للمدرسة: 
www.gemscis-abudhabi.com 

 

 الموظفين معلومات 

 %11 نسبة تغيير المعلمين: 104 عدد المعلمين:

 25 عدد مساعدي المعلمين:
نسبة المعلمين إلى 

 الطلبة:
1 :18    

 

 الطلبة معلومات 
 مختلط الجنس: 1841 العدد اإلجمالي للطلبة:

 %6 نسبة الطلبة اإلماراتيين:
نسبة الطلبة ذوي 

 :الهمم
1% 

الجنسيات األعلى نسبة في 

 المدرسة:
 %7صر: م %24الباكستان:  %32الهند: 

 نسبة الطلبة في كل مرحلة:
 الثانوية المتوسطة االبتدائية رياض األطفال

14% 41% 28% 17% 

 

 معلومات التقييم

 من:  تاريخ التقييم 

14/03/1441 

  إلى:

17/03/1441 

11/11/2019 14/11/2019 

الحصص التي تمت عدد 

 مشاهدتها:
126 

عدد الحصص 

المشتركة التي تمت 

 مشاهدتها

24 

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

  إن المدرسة هي جزء من مدارس مجموعة جيمس للتعليم2019تم تعيين المدير ومساعد المدير في منصبيهما في أغسطس ..  

  األداء العام للمدرسة جيّد. حافظت المدرسة على جودة التّطّور الّشخصّي واالجتماعي الجيدة جدًا لدى الّطلبة، كما أن جودة المنهاج إن

ي التّعليمّي وإجراءات حماية الّطلبة ورعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم لهم جيدة جدًا. إن إنجازات الّطلبة جيدة بشكل عام وجيدة جدًا ف

في جميع أنحاء المدرسة. يتم أيًضا تعزيز زة والمخططة على نحو مناسب عزز ذلك ممارسات التّدريس المُحفّ تلة الثانوية، والمرح

 الة والموزعة على جميع المستويات.والقيادة المدرسيّة الفعّ  ةالتقويم الذاتي الدقيق عملية من خاللالخدمات التعليمية المُحسنة في المدرسة 

 

 

 

 جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين

 

 

 

 

 التحسنالتقدم المحرز منذ التقييم السابق، والقدرة على 

 

 

 

 

 

 القوة الرئيسةجوانب 
  الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانويمستويات التحصيل الجيدة جدًا بشكل عام والتي حققها الّطلبة في اختبارات (IGCSE)، 

 ومستويات تحصيلهم المتميزة في الّرياضيات.

  وتجاوبهم اإليجابي مع تعزيز المدرسة المثالي ألساليب الحياة  ،االهتمام بتعلمهمالتي تتسم بسلوك الّطلبة المثالي ومواقفهم المسؤولة

 الصحية واآلمنة.

  والتي توفر معلومات دقيقة وشاملة حول مستويات تحصيل وتقدم الّطلبة. في المدرسةإجراءات التقييم الدقيقة 

  ومجموعة األنشطة والنوادي الالصفية في المدرسة. ،بين فروع المنهاج التعليميالفعالة والمخططة على نحو مناسب  الروابط 

  ي يقوم به أعضاء القيادة المدرسية ومشاركة جميع أعضاء المجتمع المدرسي في عملية التخطيط تال والقوية ةالتقويم الذاتي الدقيقعملية

 للتحسين والتطبيق.

 

 مجاالت التحسين الرئيسة

  العربية كلغة ثانية من خالل ما يلي:إنجازات الّطلبة في اللغة مستوى تحسين 

 الموسعة في اللغة العربية. توفير المزيد من الفرص لتطوير مهارات القراءة والكتابة -

 التركيز بشكل أكبر على التحدث باستخدام اللغة العربية الفصحى في الحصص الدراسية. -

 للطلبة استخدام مهاراتهم في اللغة العربية.توفير المزيد من األنشطة المتنوعة في الحصص الدراسية والتي تتيح  -

 

 :التأكد من توفير المزيد من الدعم المتسق في الحصص الدراسية للطلبة الذين تم تحديد أنهم من أصحاب الهمم من خالل ما يلي 

 توفير إرشادات مكتوبة مالئمة حول أفضل الممارسات المستخدمة لدعم الّطلبة أصحاب الهمم. -

 حول تحديد الّطلبة أصحاب الهمم ودعمهم. ،بأكملهاعلى مستوى المدرسة  ،يتوفير تطوير مهن -

 متابعة فاعلية الدعم المقدم في الغرف الصفية. -

 

 :تطوير مهارات االبتكار لدى الّطلبة ومهاراتهم في استخدام تقنيات التعلم بشكل أكبر من أجل دعم تعلمهم من خالل ما يلي 

 نشطة الصفية المعنية باستخدام الّطلبة لتقنيات التعلم.تخطيط وتطبيق االستراتيجيات واأل -

 حول أفضل الممارسات في استخدام تقنيات التعلم في الحصص الدراسية. ،على مستوى المدرسة بأكملها ،توفير تطوير مهني -

 

دورة التقييم 

 الحالية:

 جيد

دورة التقييم 

 السابقة:

 جيد
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 .قام أعضاء القيادة المدرسية بتلبية تقريبًا جميع توصيات تقرير التقييم السابق 

  اللغة اإلنجليزية المستوى حققها الّطلبة في الرياضيات المستوى المتقدم وبالنسبة للعدد القليل من الّطلبة في يالمستويات التي شهدت

في  للطلبة المزيد من الفرص التي تتيح حل المسائل الحسابية التطبيقية والعمل بشكل تعاوني على المهام المشتركةيتوفر . تحسنًا المتقدم

 ، أما في اللغة اإلنجليزية، تم التركيز بشكل أكبر على تحليل ومقارنة النصوص األكثر صعوبة.الرياضيات

  في المرحلة الثانوية. أصبحت إجراءات التقييم اآلن وأصبحت جيدة جدًا  ،جودة التدريس ألجل تعلم فعال جيدة بشكل عامال تزال

 المدرسية مفهومة ومطبقة على نحو أكثر اتساقًا في جميع أنحاء المدرسة. ساهم تركيز المدرسة على استراتيجية "التعلم عالي األداء"

ميع الّطلبة. يتم استخدام نتائج تقييم الّطلبة لتعزيز تقدمهم الذي ال يزال جيدًا بشكل عام وجيدًا جدًا في مستويات التحدي لج توفيرفي 

 المرحلة الثانوية.

  ال تزال جودة التطور الشخصي واالجتماعي لدى الّطلبة جيدة جدًا. أصبح يتم اآلن تقييم جودة المنهاج التعليمي في المدرسة بشكل جيد

مخططة على نحو مناسب بين فروعه ويتم إثراءه فّعالة ور المنهاج انتقااًل سلًسا بين المراحل الدراسية ويتضمن روابط جدًا، حيث يوف

ساهمت في المدرسة على نحو أكثر اتساقًا اإلجراءات المطبقة إن باستخدام مجموعة واسعة من األنشطة والنوادي لتحسين تعلم الّطلبة. 

 رعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم لهم لتصبح جيدة جدًا.والّطلبة في تحسين جودة حماية 

  حافظ أعضاء القيادة المدرسية على معايير جيدة بشكل عام وحسنوا جوانب من التدريس ونواتج التعلم. يُظهر أعضاء القيادة قدرة جيدة

  على مواصلة االبتكار والتحسين في المدرسة.
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  إنجازات الطلبةجودة    1معيار األداء 

 أداء ثابت   االختالف من التقييم السابق جيد  الحكم:

إن إنجازات الّطلبة جيدة أو أفضل في معظم المواد الدراسية، حيث أنها جيدة جدًا في اللغة   المبررات:

  اإلنجليزية والعلوم وبشكل عام في المرحلة الثانوية ومقبولة في اللغة العربية كلغة ثانية.

 وبالنسبة للمجموعات المختلفة إن مستويات تقدم الّطلبة جيدة أو أفضل في معظم المواد الدراسية ،

بينما ال يحقق الّطلبة ذوو اإلنجازات األعلى وأصحاب الهمم التقدم الكافي دائًما في الحصص 

 الدراسية.

  ت قوية، لكن مهارامهارات التعاون والتواصل لديهم بشكل مسؤول ومستقل وتعتبر الّطلبة يتعلم

 أقل تطوًرا في الحصص الدراسية. االبتكار لديهم تعد

 

 جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار  2معيار األداء 

 أداء ثابت   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

تعتبر كما  ال،الفعّ  همالّطلبة تعلمجودة التطور الشخصي واالجتماعي الجيدة جدًا لدى تعزز   المبررات:

 والتزامهم بالوقت جيدة جدًا. هممستويات حضور

  يمتلك الّطلبة فهًما واضًحا للقيم اإلسالمية ويظهرون فهًما قائًما على االحترام لتقاليد دولة

  اإلمارات العربية المتحدة وتراثها.

  إن الّطلبة ينمون ليصبحوا مواطنين مسؤولين، حيث أنهم يشاركون بفعالية في األنشطة التطوعية

 أقل تطوًرا في الحصص الدراسية.تعتبر مهارات االبتكار لديهم  إال أنلتحسين البيئة، 

 

 جودة عمليات التدريس والتقييم  3معيار األداء 

 أداء ثابت   االختالف من التقييم السابق جيد  الحكم:

يقوم المعلمون بتخطيط الدروس المحفزة والمثيرة لالهتمام لتلبية احتياجات التعلم الفردية لدى   المبررات:

  الّطلبة، بينما يعتبر ذلك أقل قوة في اللغة العربية كلغة ثانية.

  استخدام يقوم المعلمون بالبناء على حافزية الّطلبة ويعززون انخراطهم في التعلم من خالل

ويعززون بنشاط مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت لديهم في  أسلوب طرح األسئلة والحوار

 فرص االبتكار في الحصص الدراسية أقل اتساقًا.لتخطيط الالحصص الدراسية، بينما يعد 

 .إن عمليات التقييم الداخلي شاملة ودقيقة وتقيس بشكل موثوق مستويات تقدم الّطلبة 

 

 جودة المنهاج التعليمي  4معيار األداء 

 تحسن في األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

ليقوم على أساس منطقي واضح ويتماشى مع وتم تصميمه المنهاج التعليمي جيدة جدًا جودة إن   المبررات:

للطلبة مجموعة واسعة من خيارات الرؤية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. يتوفر 

 المنهاج واألنشطة الالصفية.

 والتي توفّر روابط هادفة بين المواد  ،يتم تخطيط الروابط بين فروع المنهاج التعليمي بفعالية

 المختلفة.

 وجد في المنهاج التعليمي صالت هادفة بموضوعات المجتمع والثقافة في دولة اإلمارات العربية ت

عملية تعديل المنهاج ال تدعم بشكل كامل الّطلبة أصحاب الهمم أو تعزز مهارات المتحدة. إن 

 االبتكار في الحصص الدراسية بشكل متسق.

 

 جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإلرشاد والدعم لهم 5معيار األداء 

 تحسن في األداء   االختالف من التقييم السابق جيد جدا    الحكم:

لدى المدرسة إجراءات دقيقة للمحافظة على سالمة الّطلبة، كما يُظهر جميع العاملين إلماًما   المبررات:

 بسياسة حماية الطفل.

 .إن المجموعة الواسعة من األنشطة المدرسية تعزز أساليب الحياة الصحية 

 ال أن مستويات لدى المدرسة نظام دقيق لتحديد الّطلبة أصحاب الهمم والموهوبين والمتفوقين، إ

  الدعم والتحدي المتوفرة في الحصص الدراسية غير متسقة.
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 جودة قيادة المدرسة وإدارتها 6معيار األداء 

 أداء ثابت   االختالف من التقييم السابق جيد  الحكم:

للمدرسة. حددت يحدد أعضاء القيادة العليا المعينين حديثًا رؤية وتوجه استراتيجيين واضحين   المبررات:

 عملية التقويم الذاتي الدقيقة مجاالت التحسين الرئيسة في المدرسة.

 إيجابية في التطور  اتتقوم "مجموعة أصدقاء كامبردج" المكونة من أولياء األمور بمساهم

يقوم "المجلس االستشاري المحلي" بمتابعة جميع جوانب  ، بينمااألكاديمي والشخصي لدى الّطلبة

 أداء المدرسة.

 لتقنية في الحصص ا ية استخدامتتم إدارة المدرسة ومرافقها بشكل فعّال جدًا، إال أن محدود

 الدراسية واكتظاظ الغرف الصفية يحدان من تحقيق الّطلبة المزيد من التقدم.
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 الطلبة: جودة إنجازات 1معيار األداء 

 مؤشرات األداء:
 الثانوية المتوسطة االبتدائية رياض األطفال

 التربية اإلسالمية

 التحصيل
 جيد جيد مقبول ال ينطبق

 التقدم
 جيد جيد مقبول ال ينطبق

 

 اللغة العربية

 )كلغة أولى(

 التحصيل
 جيد جيد جيد جيد

 التقدم
 جيد جيد جيد جيد

 

 اللغة العربية*

 )كلغة ثانية(

 

 التحصيل
 مقبول مقبول مقبول جيد

 التقدم
 مقبول مقبول مقبول جيد

 

 الدراسات االجتماعية
 التحصيل

 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق

 التقدم
 ال ينطبق جيد جيد ال ينطبق

 

  اللغة االنجليزية
 التحصيل

 جيد جداً  جيد جيد جيد

 التقدم
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 

  الرياضيات
 التحصيل

 جيد جداً  جيد جيد جيد جداً 

 التقدم
 جيد جداً  جيد جيد جيد جداً 

 

  العلوم
 التحصيل

 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد

 التقدم
 جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد

 المواد األخرى

 )فن، موسيقى، رياضة(

 التحصيل
 جيد جيد جيد جيد

 جيد جيد جيد جيد التقدم

 مهارات التعلم
 جيد جداً  جيد جيد جيد

 *خاص بالمدارس الخاصة فقط
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  يحققون تقدًما جيدًا في المرحلتين ومقبولة في المرحلة االبتدائية، كما أنهم إن إنجازات الّطلبة جيدة جدًا بشكل عام

 المتوسطة والثانوية ومقبواًل في المرحلة االبتدائية بمرور الوقت وفي الحصص الدراسية.

 في المرحلة االبتدائية. تُشير البيانات  إن مستويات التحصيل جيدة في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومقبولة

الداخلية إلى تحقيق مستويات متميزة، إال أنه لم يتم تأكيد ذلك في الحصص الدراسية وأعمال الّطلبة الذين يحقق 

غالبيتهم مستويات تحصيل تفوق معايير المنهاج التعليمي في المرحلتين المتوسطة والثانوية وتتماشى مع هذه 

 مرحلة االبتدائية.المعايير في ال

  ،تقدًما جيدًا في اكتساب المعرفة والفهم حول تعاليم اإلسالم في المرحلتين المتوسطة والثانويةيُظهر الّطلبة ،

. يُطّور الّطلبة فهمهم لمعاني في الحصص الدراسية وأعمالهم األخيرة مفاهيم العقيدة والسيرة النبوية الشريفةو

ظهر ذلك بوضوح أقل في المرحلة االبتدائية. يقوم الّطلبة ذوو اإلنجازات ين ومفردات سور القرآن الكريم، لك

األعلى بتالوة سور القرآن الكريم ويطبقون أحكام التجويد، إال أن مهارات الّطلبة في التالوة مع اتباع أحكام 

 التجويد تعد أقل تطوًرا بشكل عام.

  ُبينما يحقق معظمهم  ،المتوقع في المرحلتين المتوسطة والثانويةحرز غالبية مجموعات الّطلبة تقدًما أفضل من ت

التقدم المتوقع على أقل تقدير في المرحلة االبتدائية. ال يحرز الّطلبة ذوو اإلنجازات األعلى التقدم القادرين عليه 

 في اكتساب فهم أعمق لسور القرآن الكريم.

 مجاالت القوة النسبية

  العقيدة والسيرة النبوية فهم الّطلبة لمفاهيم

 .الشريفة في المرحلتين المتوسطة والثانوية

 .فهم الّطلبة للمفردات ذات الصلة 

 مجاالت التحسين

  فهم الّطلبة لمعاني ومفردات سور القرآن الكريم

 .في المرحلة االبتدائية

  مهارات التالوة مع اتباع أحكام التجويد لدى

 جميع الّطلبة.

  

ية
رب
لع
 ا
غة
لل
 ا

 إنجازات الّطلبة في اللغة العربية كلغة أولى جيدة في جميع المراحل، ومقبولة بشكل عام في اللغة العربية كلغة  إن

 ثانية.

  إن مستويات التحصيل جيدة بشكل عام. تُشير بيانات التقييم الداخلي إلى تحقيق مستويات تحصيل متميزة في

لمرحلة المتوسطة في اللغة العربية كلغة أولى ومتميزة في جميع المرحلتين االبتدائية والثانوية، وجيدة جدًا في ا

المراحل في اللغة العربية كلغة ثانية، كما تُظهر االمتحانات الخارجية لوزارة التربية والتعليم في الصف الثانية 

ل الّطلبة عشر في اللغة العربية كلغة أولى وثانية تحقيق نتائج متميزة، بينما تُظهر الحصص الدراسية وأعما

تحقيق غالبيتهم مستويات تحصيل تفوق معايير المنهاج التعليمي في اللغة العربية كلغة أولى وتتماشى مع تلك 

 المعايير في اللغة العربية كلغة ثانية.

  يُطّور غالبية األطفال، في مرحلة رياض األطفال، مهارات قراءة وكتابة جيدة ويستطيعون قراءة الكلمات

تحديد أصوات الحروف. يُطّور الّطلبة بشكل عام مهارات تحدث واستماع وقراءة جيدة، لكن المحيطة بهم و

مهارات الكتابة لديهم تعد أقل تطوًرا ال سيما مهارات الكتابة الموسعة. يقوم غالبية الّطلبة، في المرحلة الثانوية، 

 ها.سية منالرئيسة والمفردات األسابمناقشة النصوص األدبية واستخراج الموضوعات 

  يُطّور الّطلبة، في اللغة العربية كلغة ثانية، مهارات قراءة واستماع وفهم مقبولة، لكن مهارات التحدث لديهم تعتبر

 أقل تطوًرا.

  تحرز غالبية مجموعات الّطلبة تقدًما جيدًا في اللغة العربية كلغة أولى، بينما تحقق معظم المجموعات التقدم

 العربية كلغة ثانية. ال يحرز الّطلبة ذوو القدرات األعلى التقدم القادرين عليه دائًما.المتوقع في اللغة 

 مجاالت القوة النسبية

 مهارات التحدث واالستماع والقراءة لدى الّطلبة. 

  مهارات القراءة ألجل الفهم لدى الّطلبة في

 المرحلة الثانوية.

 مجاالت التحسين

  الّطلبة الذين مهارات الكتابة الموسعة لدى

 يتعلمون اللغة العربية كلغة أولى.

  مهارات التحدث لدى الّطلبة الذين يتعلمون اللغة

 العربية كلغة ثانية.
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ية
ع
ما
جت
ال
 ا
ت
سا
را
لد
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في الدراسات االجتماعية جيدة بشكل عام، ويحقق غالبيتهم تقدًما أفضل من المتوقع في

 الوقت. الحصص الدراسية وبمرور

  إن مستويات التحصيل جيدة. تُشير البيانات الداخلية إلى تحقيق مستويات تحصيل جيدة جدًا، إال أنه لم يتم تأكيد

 ذلك في الحصص الدراسية وأعمال الّطلبة الذين يحقق غالبيتهم مستويات تحصيل تفوق معايير المنهاج التعليمي.

 لتاريخ، ال سيما تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة. يُطّور يكتسب الّطلبة مستويات معرفة وفهم جيدة في ا

لجغرافيا حول آثار العولمة، لكن مهاراتهم في استخدام الخرائط في االّطلبة، في المرحلة االبتدائية، فهًما جيدًا 

 لتوسيع نطاق تعلمهم تعد أقل تطوًرا.

 أن الّطلبة ذوي اإلنجازات األعلى ال يحققون دائًما  تحرز غالبية مجموعات الطلبة تقدًما أفضل من المتوقع، إال

 التاريخ والجغرافيا.في  هاوتعميقفي توسيع معرفتهم  اكافيً  اتقدمً 

 مجاالت القوة النسبية

 فهم الّطلبة آلثار العولمة في المرحلة االبتدائية. 

 .فهم الّطلبة لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 مجاالت التحسين

  استخدام الّطلبة للخرائط في الجغرافيا من أجل

 توسيع نطاق تعلمهم.

 ذوي اإلنجازات األعلى في  عمق معرفة الّطلبة

 التاريخ والجغرافيا.

  

ية
يز
جل
الن
 ا
غة
لل
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في اللغة اإلنجليزية جيدة جدًا. تُشير بيانات التقييم الموثوقة في المدرسة إلى تحقيق غالبية

 كبيرة من الّطلبة تقدًما أفضل من المتوقع بمرور الوقت.

  إن مستويات التحصيل جيدة بشكل عام وجيدة جدًا في المرحلة الثانوية. تُشير بيانات التقييم الخارجية الدقيقة في

تويات مس ،وغالبية كبيرة منهم في المرحلة الثانويةأنحاء المدرسة المدرسة إلى تحقيق غالبية الّطلبة في جميع 

 تحصيل تفوق معايير المنهاج التعليمي.

 حيثيحقق غالبية كبيرة من الّطلبة تقدًما جيدًا جدًا في بناء مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة لديهم ، 

يُطّور األطفال، في مرحلة رياض األطفال، معرفتهم بالصوتيات ومهارات الفهم على نحو مناسب، أما في 

باستخدام عالمات الترقيم الدقيقة، وفي المرحلة المتوسطة،  بتخطيط وبناء القصة دائية، يقوم الّطلبةالمرحلة االبت

يستخدم الّطلبة النصوص على نحو مناسب جدًا لمناقشة أفكارهم، أما في المرحلة الثانوية، يقوم الّطلبة بإجراء 

تعتبر مهارات الكتابة لدى الّطلبة مطّورة  النقاشات وتحليل ومقارنة النصوص المختلفة بشكل مناسب جدًا. ال

 ال سيما مهارات الكتابة الموسعة.هذا المستوى بنفس 

  تحرز معظم مجموعات الّطلبة تقدًما أفضل من المتوقع، بينما يعتبر التقدم الذي يحققه الّطلبة أصحاب الهمم غير

 متسق.

 مجاالت القوة النسبية

  من أجل فهم األطفال واستخدامهم للصوتيات

تحسين مهارات القراءة في مرحلة رياض 

 .األطفال

  خصوًصا مهارات التحدث واالستماع لدى الّطلبة

 في المرحلة الثانوية.

 مجاالت التحسين

 .مهارات الكتابة الموسعة لدى الّطلبة 
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ت
يا
ض
يا
لر
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في الرياضيات جيدة بشكل عام وجيدة جدًا في مرحلتي رياض األطفال والثانوية. تُشير

إلى تحقيق الّطلبة تقدًما جيدًا بشكل عام وجيدًا جدًا في مرحلتي الدراسي البيانات الخارجية الدقيقة حول التقدم 

 رياض األطفال والثانوية.

 الشهادة . يحقق الّطلبة في عام وجيدة جدًا في مرحلتي رياض األطفال والثانوية إن مستويات التحصيل جيدة بشكل

مستويات تحصيل جيدة جدًا، بينما يحقق غالبية كبيرة من الّطلبة، في  (IGCSEالعامة الدولية للتعليم الثانوي )

 الحصص الدراسية وأعمالهم، مستويات تحصيل تفوق معايير المنهاج التعليمي.

 أما سألعداد والحساب والقيااألساسية لمهارات الال، في مرحلة رياض األطفال، تقدًما سريعًا في يحرز األطف ،

في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، يحقق غالبية الّطلبة تقدًما جيدًا في التعامل مع الرسوم البيانية والمجاهيل 

الشهادة العامة الدولية للتعليم ة، يُظهر طلبة األعداد األكثر صعوبة، ومع وصولهم السنة الحادية عشرمسائل و

غالبية كبيرة من الّطلبة الذين يدرسون  يُبدي المعادالت الحسابية الصعبة، كمامهارة في حل  (IGCSE)  الثانوي

 المستويات المتقدمة ثقة في استخدام المبادئ والصيغ الحسابية الصعبة.

 تقدًما يفوق المتوقع مقارنة بالمستويات  ،في مرحلتي رياض األطفال والثانوية ،تحرز معظم مجموعات الّطلبة

التي بدأوا منها، بينما ال يتم تسريع وتيرة التقدم الذي يحققه الّطلبة الموهوبون والمتفوقون من خالل العمل على 

 المهام المفتوحة أكثر. يحرز الّطلبة أصحاب الهمم تقدًما غير كاٍف.

 القوة النسبيةمجاالت 

  الشهادة النتائج الجيدة جدًا التي يحققها الّطلبة في

 .(IGCSE) العامة الدولية للتعليم الثانوي

  مهارات الّطلبة في حل المعادالت والصيغ

 الصعبة.

 مجاالت التحسين

  تسريع وتيرة تقدم الّطلبة الموهوبين والمتفوقين

 من خالل العمل على المهام المفتوحة أكثر.

     

 

وم
عل
 ال

  إن إنجازات الّطلبة في العلوم جيدة جدًا بشكل عام وجيدة في مرحلة رياض األطفال. لدى المدرسة بيانات موثوقة

 تُشير إلى تحقيق الّطلبة تقدًما جيدًا جدًا بمرور الوقت.

  الشهادة العامة الدولية إن مستويات تحصيل الّطلبة جيدة جدًا بشكل عام في التقييمات الخارجية، بما فيها اختبارات

الحصص الدراسية، بينما يحقق األطفال مستويات تحصيل في والمستوى المتقدم، و (IGCSEللتعليم الثانوي )

 جيدة في مرحلة رياض األطفال.

  يستطيع األطفال، في مرحلة رياض األطفال، وصف خصائص الكائنات الحية وتصنيف الحيوانات في

يعتبر تطور المهارات العملية لديهم من خالل التوقع واالستكشاف أقل تطوًرا. يكتسب المجموعات الفقارية، بينما 

، الّطلبة، في المرحلة االبتدائية، فهًما جيدًا جدًا للطريقة العلمية ويطبقونها عند تصميم التجارب الختبار فرضياتهم

 ث المستقل.يُطّور الّطلبة األكبر سنًا مهارات قوية في إجراء التجارب والبح بينما

 .تحرز المجموعات المختلفة من الّطلبة تقدًما جيدًا جدًا، بما في ذلك الّطلبة أصحاب الهمم والموهوبين والمتفوقين 

 مجاالت القوة النسبية

 فهم الّطلبة للطريقة العلمية في المرحلة االبتدائية. 

  مهارات الّطلبة األكبر سنًا في إجراء التجارب

 العلمية.

 التحسينمجاالت 

  المهارات العلمية لدى األطفال في مرحلة رياض

 األطفال.
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ى
خر
أل
 ا
اد
و
لم
 ا

  إن إنجازات الّطلبة في المواد األخرى جيدة بشكل عام، كما أنهم يحققون تقدًما جيدًا عموًما في الحصص الدراسية

 وبمرور الوقت.

  تفوق معايير المنهاج التعليمي في الجغرافيا يحقق غالبية كبيرة من طلبة المرحلة الثانوية مستويات تحصيل

 فهًما جيدًا جدًا ألسباب العولمة.يظهرون و

  يحرز الّطلبة، في التربية الفنية والموسيقية، تقدًما جيدًا في جميع أنحاء المدرسة ويحققون مستويات تفوق معايير

إلى االفتقار للتغذية الراجعة الفردية وتحليل األقران لألداء  يؤديالمنهاج التعليمي، أما في التربية الرياضية، 

وتيرة التقدم في تطوير المهارات. يُطّور الّطلبة، في التربية الفنية، مجموعة واسعة من المهارات في إبطاء 

جيدة. استخدام الوسائل المختلفة مثل األلوان وأقالم التلوين والصلصال إلنتاج نماذج وأعمال فنية ذات جودة 

 الموسيقية.عزف اآلالت يستمع الّطلبة، في جميع المراحل، باإلنشاد و

  ،يُظهر طلبة المرحلة االبتدائية، في التاريخ، فهًما جيدًا جدًا لألحرف الهيروغليفية المصرية القديمة واستخدامها

يستطيعون فك الرموز وإنشاء تصاميمهم الخاصة. يقوم طلبة المرحلة الثانوية، في دراسات األعمال، حيث 

نة نُهج اإلدارة الصلبة والناعمة، بينما يُظهر الّطلبة في االقتصاد فهًما لمقار نظم إدارة الموارد البشريةباستخدام 

 .ألثر العوائق التجارية

 يمتلك طلبة المرحلة . االت جيدة على أقل تقدير في جميع أنحاء المدرسةإن مهارات تقنية المعلومات واالتص

تمكنهم من إنشاء والتي المتوسطة مجموعة واسعة من المهارات المطورة في تقنية المعلومات واالتصاالت 

 .النماذج وإدخال البيانات وتحريرها بشكل دقيق

 مجاالت القوة النسبية

  للحضارات القديمة فهم طلبة المرحلة االبتدائية

 .في حصص التاريخ

  فهم طلبة المرحلة الثانوية للقضايا االقتصادية

 الحالية.

 مجاالت التحسين

  تطوير مهارات الّطلبة في التربية الرياضية من

خالل توفير التغذية الراجعة الفردية وتحليل 

 األقران لألداء.

  

لم
تع
 ال
ت
را
ها
 م

  حًسا بالمسؤولية ويستخدمون مهارات حافزية وإن مهارات التعلم لدى الّطلبة جيدة بشكل عام، حيث أنهم يظهرون

مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت  ونيستخدمكما أنهم  ،التعاون لديهم بشكل مثمر ضمن مجموعات وأزواج

لسمات المتسقة في الحصص الدراسية فقط في المرحلة بفعالية عند تقديم المهام المفتوحة لهم، إال أن ذلك يعد من ا

 الثانوية.

  حافزية ذاتية إلدارة تعلمهم بأنفسهم. يظهر مستوى جيد من مهارات  بدونبشكل مسؤول ومستقل ويُ يتعلم الّطلبة

 االبتكار بوضوح في العدد الكبير من المشاريع التي يقوم بها الّطلبة خارج الحصص الدراسية، إال أن تطوير

 الحصص.داخل مهارات االبتكار لديهم يعتبر محدودًا في 

 مجاالت القوة النسبية

 مهارات التعاون لدى الّطلبة. 

 .قدرة الّطلبة على العمل والتعلم بشكل مستقل 

 مجاالت التحسين

  مهارات االبتكار لدى الّطلبة في الحصص

 الدراسية. 

  مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت في جميع

 المراحل.
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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   

  مواقف إيجابية ومسؤولة تجاه دراستهم ويلتزمون  ونيُظهر ، حيث أنهمواالجتماعي لدى الطلبة جيدة جدًاإن جودة التطور الشخصي

، كما أن العالقات القائمة على االحترام بينهم وبين المعلمين تساعدهم اوخارجه وفبالسلوك النموذجي في جميع األوقات وفي الصف

الطلبة جميع يتحلى كما ا، % جيدة جدً 97تبلغ حضورهم التي نسبة والّطلبة بالوقت التزام مستويات ثقتهم في أنفسهم. إن تعزيز  في

 لعدد قليل من الطلبة.يعتبر ذلك أقل وضوًحا  بمواقف إيجابية إزاء إتباع أساليب الحياة الصحّية والنشطة.تقريبًا 

  ااحترامً كما أنهم يُظهرون العربية المتحدة، للقيم اإلسالمية وأثرها على الحياة اليومية في دولة اإلمارات مناسبًا االطلبة فهمً يُبدي 

فرص الر برنامج القيادة الطالبي لثقافتهم وثقافات العالم األخرى. يوفّ  اوفهمً  اويكتسبون وعيً  ينالتقاليد والتراث اإلماراتيبا كبيرً وعيًا و

 للطلبة للمساهمة في إدارة جوانب من الحياة المدرسيّة.

 ارات االبتكار من خالل المشاريع التي تُنفذ خارج المدرسة، لكن يٌظهر الطلبة تمتعهم بأخالقيات عمل إيجابيّة، كما أنهم يطورون مه

الحصص الدراسّية. يشارك الطلبة بفاعلية في أعمال التطوع في المدرسة والمجتمع  فيبشكل عام ال تعد هذه الفرص عنصًرا بارًزا 

 بادرون بالمشاريع التي تهدف إلى تحسين بيئتهم.االستدامة، ويقضايا ة، مثل يقضايا البيئالب امناسبً يظهرون وعيًا كما أنهم  ،المحلي

 

 :مجاالت القوة النسبية

  والعالقات القائمة على االحترام وروح العمل اإليجابية لديهم. المثاليسلوك الطلبة 

 .فهم الطلبة للقيم اإلسالمية والتراث اإلماراتي 

 .مستويات حضور الطلبة والتزامهم بالوقت 

 

  مجاالت التحسين:

  الدراسية االبتكار لدى الطلبة في الحصصمهارات. 

 ةصحيالحياة ال ساليبتبني جميع الطالب أل. 
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 : جودة عمليات التدريس والتقييم3معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رياض األطفال االبتدائية المتوسطة الثانوية

 التدريس ألجل تعلم فعال جيد جيد جيد جيد جداً 

 التقييم جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً  جيد جداً 

 بالمادة الدراسيّة معرفة مناسبة معظم المعلمين يمتلك تعد جودة عمليات التقييم جيدة جدًا.  ، بينماإن جودة التدريس جيدة بشكل عام

كما تعتبر جيدة جدًا في  ،جدًا بشكل عامالة. إن جودة التدريس في اللغة اإلنجليزية والعلوم جيدة ويفهمون أساليب تعلم الطلبة الفعّ 

 مرحلتي رياض األطفال والثانويّة.

  يوظف المعلمون المصادر بكفاءة لدعم التعلم ويبنون على حافزيّة الطلبة ويحثونهم على المشاركة في التعلم من خالل طرح األسئلة

الطلبة تحقيقه منخفضة جدًا بشكل عام في مادة اللغة العربية المدروسة وإجراء الحوارات. تعتبر توقعات المعلمين بشأن ما يستطيع 

 يدعم مساعدو الصف تعلم الطلبة على نحٍو مناسب ال سيما في مرحلة رياض األطفال. .كلغة ثانية

  موضوعة أن الخطط الالدراسية لكن يُالحظ في أقّلية من الحصص  الّطلبة،يضع المعلمون خطط فعالة لتلبية االحتياجات الفردية لدى

بعناية الدروس دعم تعلم أولئك أصحاب الهمم. يتم تصميم غالبية ت وأكافية للطلبة ذوي القدرات األعلى  مستويات تحديال تتضمن 

 التخطيط لتوفير فرص االبتكار أقل اتساقًا.  يعدلتعزيز مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، بينما 

  لمقارنة المعيارية المرجعية بكفاءة قياًسا إلى لوتُخضع المدرسة إنجازات الطلبة  ،ومتماسكةإن إجراءات التقييم الداخلي واضحة

الصف هذه البيانات بثقة  كما يستخدم معلمو الّطلبة،تقدم لمتابعة مستويات القيادة العليا التقييم بدقة أعضاء ستخدم يالمعايير الخارجّية. 

 بانتظام ويزودونهم بتغذية راجعة واضحة حول كيفية تحسين أدائهم.الّطلبة لدعم الطلبة في صفوفهم. يصحح المعلمون أعمال 

 

 :مجاالت القوة النسبية

 .فاعلية أساليب طرح األسئلة والحوارات مع الطلبة 

 .إجراءات التقييم الدقيقة 

 

  مجاالت التحسين:

 المتسق لمهارات االبتكار في الحصص الدراسيّة. التعزيز 

 القدرات األعلى باتساق.ذوي جودة ممارسات التدريس في مادة اللغة العربية كلغة ثانية وتلبية احتياجات الطلبة أصحاب الهمم و 
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 : جودة المنهاج التعليمي4معيار األداء 

 مؤشرات األداء: رياض األطفال االبتدائية المتوسطة الثانوية

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

 مواءمة المنهاج التعليمي جيد جيد جيد جيد

  إن جودة المنهاج التعليمي جيدة جدًا بشكل عام. تتم مواءمة المنهاج على نحٍو جيد وهو يقوم على أساس منطقي واضح ويتسق مع

 جدًا من خيارات المنهاج. ةواسع مجموعةالرؤية الوطنّية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، كما يتوافر لطلبة السنة التاسعة 

 كما تتم مراجعة المنهاج بانتظام وتطويره بهدف  ،الت المنهاج التعليمي بفاعلية من قبل معظم المعلمينيتم تخطيط الروابط بين مجا

لطلبة لالجانب المتعلق بتعديل المنهاج من أجل تلبية االحتياجات المحددة يعتبر تعزيز التطور األكاديمي والشخصي لدى الطلبة، بينما 

 .طويرقيد الت أصحاب الهمم في الحصص الدراسية

 فرص لتطوير مهارات أداء المشاريع واالبتكار، الللطلبة مجموعة واسعة من األنشطة الالصفّية بشكل أسبوعي والتي تزودهم ب تتوفر

فرص للطلبة في الحصص الدراسيّة والتي تتيح لهم المبادرة بتقديم األفكار التي البينما ال يتم العمل بنفس هذا المستوى على تطوير 

 االبتكار وأداء المشاريع. مهارات تدعم 

 ويتم  ،يتم دمج نطاق من خبرات التعلم في معظم جوانب المنهاج التعليمي بهدف دعم فهم الطلبة لثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة

إنشاء صالت مفيدة مع المجتمع اإلماراتي والمحلي من خالل برنامج الهوية الوطني، ويتم استكشاف الموضوعات الثقافية في طوابير 

 م.الصباح التي يتولى الطلبة قيادتها، كذلك فإنهم يحتفون بحماس بالفعاليات الوطنية، مثل يوم العل  

  ّوالصدق الصفح المختلفة، ويناقش الطلبة بثقة موضوعات مثل التسامح والدراسية ية عبر المواد يتم دمج برنامج القيم األخالقيّة بفاعل

 ويطبقونها في حياتهم اليومّية. 

 

 :مجاالت القوة النسبية

 .الروابط الفعالة بين مجاالت المنهاج التعليمي والتي تخطط لها المدرسة بشكل مناسب 

  النطاق.األنشطة واألندية الالصفيّة واسعة 

 .الصالت مع موضوعات الثقافة اإلماراتيّة والهوية الوطنيّة 

 

  مجاالت التحسين:

  االبتكار في الحصص الدراسيّة.مهارات تعديل المنهاج التعليمي من أجل توفير دعم أكبر للطلبة أصحاب الهمم وتعزيز 
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  والدعم لهم: جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد 5معيار 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 

  جميع يُظهر لحماية الطلبة، ودقيقة جيدة جدًا. تعتمد المدرسة إجراءات  رشاد والدعم لهمجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم اإلإن

توفر المدرسة بيئة تعليمية آمنة وتجري أعمال الصيانة على نحٍو مناسب وتعتبر جودة كما بسياسة حماية الطفل، إلماًما العاملين 

 في جميع أقسام المدرسة.جدًا فعالة اإلشراف 

  تنفذ المدرسة تفقدات السالمة وتقييمات المخاطر بانتظام وفاعلية كبيرة، كما تُطبق مجموعة واسعة من األنشطة التي تعزز بفاعلية

أهمية تناول الطعام الصحي. توجد لدى المدرسة يدركون معهم وحيث يقوم الطلبة بإحضار األطعمة الصحيّة  ،صحّيةأساليب الحياة ال

 أنظمة فعالة جدًا إلدارة سلوك الطلبة وتنجح اإلجراءات المتبعة في تعزيز مستويات عالية فيما يتعلق بالحضور وااللتزام بالوقت.

 توفر المدرسة الدعم للطلبة أصحاب الهمم من خالل جلسات ، والهمم والموهوبين والمتفوقين يوجد نظام دقيق لتحديد الطلبة أصحاب

في الحصص الدراسية يفتقر إلى االتساق. يتم تقديم األنشطة الالصفيّة اإلثرائية لهم المقدم المحدد الدعم الخارجيّة، في حين أن الدعم 

فال يتم توفير التحديات بنفس هذا المستوى من االتساق.  وفقين، أما في الصفوالتي تنطوي على تحديات للطلبة الموهوبين والمتفو

 .  المهنييحصل الطلبة على إرشادات واضحة ومفيدة إلعدادهم للمرحلة المقبلة من التعليم ومستقبلهم 

 

 :مجاالت القوة النسبية

 .اإلجراءات الدقيقة المعنية بحماية الطلبة 

  تشجع الطلبة على إتباع أساليب حياة صحيّة.األنشطة واسعة النطاق التي 

 

  مجاالت التحسين:

  متسق في الحصص الدراسيّة للطلبة أصحاب الهمم والموهوبين والمتفوقين.الدعم التوفير المدرسة 
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 : جودة قيادة المدرسة وإدارتها6معيار األداء 

 مؤشرات األداء:

 فعالية القيادة المدرسية جيد

الذاتي والتخطيط للتطوير ويمالتق جيد  

 عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع جيد جداً 

 الحوكمة* جيد

 إدارة المدرسة بما في ذلك الكادر والمرافق والمصادر جيد

  .استراتيجيين واضحين  ارؤية وتوجهً المعينين حديثًا،  ،المدير ومساعدمدير يحدد الإن جودة قيادة المدرسة وإدارتها جيدة بشكل عام

على تحسين الكبير التركيز كما يفضي بتوفير بيئة تعليمية شمولّية لجميع الطلبة،  اجدًا للمدرسة، وقد أظهرت هذه القيادة الملهمة التزامً 

 جودة التدريس والتعلم إلى تحقيق الطلبة نواتج إيجابية.

  ّدعمت القويةستوى المادة والمدرسة والتي تستند على أنظمة التقييم الدقيقة وه وثيقة التقويم الذاتي المدرسيّة خطط التطوير على متوج .

التدريس جودة الطلبة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، وتعتبر إجراءات متابعة تعلم ن نواتج تحسيالة الفعّ المدرسية القيادة 

هذا الجانب أقل فاعلية في اللغة العربية يعتبر الة في تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين وتوفير الدعم الالزم، بينما والتعلم فعّ 

 كلغة ثانية.

  ُاألكاديمي والشخصي لدى الّطلبة، مجموعة أصدقاء كامبردج" التي تتألف من أولياء األمور بشكل إيجابي ومنتظم في التطور "سهم ت

بقي أولياء األمور على اطالع بالمستجدات، ال سيما فيما يتعلق بتقدم وات التواصل واسعة النطاق التي توفرها المدرسة تُ قن كما أن

 الطلبة األكاديمي.

 ويتولى متابعة جميع جوانب أداء  ،يتألف المجلس االستشاري المحلي من أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي وممثلين عن المالك

ال يزال يتعين عليهم بينما القيادة العليا، فريق المدرسة، كما يوفر أعضاءه مستوى مناسب من الدعم والنقد الصديق إلى جانب مساءلة 

 االستفادة من نتائج االمتحانات والتقييمات كمقياس واضح ألداء المدرسة.

  ٍم على الردهات والساللم الضيقة. يتم توزيع المعلمين ئ فعال جدًا يوميًا، وهناك إشراف مالتتم إدارة المدرسة ومرافقها على نحو

مما يحد ؛ ةالغرف الصفية مكتظالعديد من أن ، كما الدراسيةفي الحصص يعد محدودًا والمصادر بفاعلية، إال أن استخدام تقنية التعلم 

 حول الصف. من فرص تنفيذ األنشطة التي تتطلب من الطلبة التحرك

  تقدم الطلبة. يتم إعداد الطلبة إعدادًا مناسبًا مستويات تستخدم المدرسة العديد من تقييمات تحديد المستوى الدولية بفاعلية في تحليل

 . (PISA) اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبةو (TIMSS) اختبارات دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلومألداء 

 

 :جاالت القوة النسبيةم

 .دقة التقويم الذاتي المدرسي 

 .مشاركة أولياء األمور في الحياة المدرسيّة 

 

  مجاالت التحسين:

 .تحسين جودة اللغة العربية كلغة ثانية في جميع أنحاء المدرسة 

  الغرف الصفيةاكتظاظ والدراسية في الحصص  لتقنية التعلماالستخدام المحدود. 

 االستشاري المحلي الفعال لبيانات التقييم لقياس أداء المدرسة.المجلس ستخدام ا 

 *خاص بالمدارس الخاصة فقط
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 دعم القراءة

 

 

 

 

  باللغتين العربية واإلنجليزية.  كتاب من الكتب العلمية والروائية 13000تضم المكتبات المدرسيّة الثالث

 صمت.بيستخدم الّطلبة المكتبات بانتظام لتبادل الكتب والقراءة 

 المرحلة االبتدائية برنامج القراءة الموجهة وبرنامج في طلبة اليستخدم األطفال في مرحلة رياض األطفال و

في المرحلتين  ،درة جميع الّطلبةالصوتيات لتعزيز إجادتهم للقراءة، كما يدعم برنامج القراءة المتسارع ق

 على القراءة والتفاعل مع نص واحد على األقل كل أسبوع. ،االبتدائية والمتوسطة

 لقراءتها مع الّطلبة، كما بعناية األنواع األدبّية المختلفة التي تغطي كتب باختيار الالمرحلة االبتدائية  يقوم معلمو

 لبة وتدعم فهمهم للموضوعات الدراسيّة.الطّ اهتمام ينتقون النصوص التي تجذب أنهم 

 يتم بعناية تقييم ومتابعة مهارات القراءة لدى الّطلبة في اللغتين العربية واإلنجليزية، وبحلول المرحلة الثانويّة، 

يتمكن الّطلبة من تحليل النصوص ومقارنة التقنيات األدبّية عبر نطاق واسع من األنواع األدبّية، كذلك تدعو 

 أعمالهم.حول لزيارتها والتحدث المؤلفين بانتظام عدد من  المدرسة

  ليست مجهزة على نفس هذا المستوى أساسيّة في التعلم بنجاح، غير أنها المدرسة أهمية القراءة كمهارة تدرك

 بالمصادر الالزمة لنشر ثقافة القراءة ألجل المتعة في اللغة العربية. 
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