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 من  7431شعبان  76 إلى 7431شعبان  71
 تاريخ التقييم

 معلومات عامة
 

 من  2172مايو  2 إلى 2172مايو  3
 اسم المدرسة  سنب هايتس الربيطانيةأمدرسة 

 رقم المدرسة 221
 عنوان المدرسة الباهية، أبوظيب

 رقم الهاتف 2229 564 2(0) 971+
aac.aspenheights.pvt@adec.
e البريد اإللكتروني 

www.ahbs.ae الموقع اإللكتروني للمدرسة 
 المنهاج الدراسي بريطاين

 المراحل الدراسية التأسيسية واالبتدائية تنياملرحل

 عدد المعلمين  16
 عدد مساعدي المعلمين  7 معلومات الموظفين

 الطلبةنسبة المعلمين إلى  1: 7

 العدد اإلجمالي للطلبة  113

 معلومات الطلبة

 نسبة الطلبة اإلماراتيين 61%
 %2 ابريطاني .7

 %1مصر  .2 الجنسيات األعلى نسبة في المدرسة
 %6عمان  .3

 نسبة الطلبة ذوي الهمم 21%
 : املرحلة التأسيسية 53%

 نسبة الطلبة في كل مرحلة
 :املرحلة االبتدائية 41%

 الجنس واناثر ذكو 

 معلومات المدرسة 

http://www.ahbs.ae/
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 مقدمة

 .ثنان بإجراء الزيارة الرقابية اليت استمرت على مدى يومنياقام مقيمان 
 

 تنيحصة دراسية يف املرحل 24ملقيمان اشاهد  .أوضح املقيمان للمدرسة أن هذه زيارة رقابية وليست تقييمية
التأسيسية واالبتدائية ويف املواد الدراسية املختلفة، كما دققا يف أعمال الطلبة من خالل النظر يف كتب 

 .طابور الصباح وفرتة االسرتاحة ووقت انصراف الطلبةشاهدا النشاط واملعروضات الصفية، و 
 

 .املرحلة االبتدائيةقسم أربع مشاهدات صفية مشرتكة مع املدير وواحدة مع رئيس  ئيس فريق التقييمر أجرى 
 

اخلاصة واملوهوبني واملتفوقني  الرتبيةاملرحلة االبتدائية ومنسق قسم عقد املقيمان اجتماعات مع املدير ورئيس 
 . جملس األمناء وأولياء األمورأعضاء و ورؤساء املواد 

 
، واليت تضمنت خطة تطوير املدرسة ووثيقة نيشارك املدير جمموعة واسعة من الوثائق املدرسية مع املقيم

 . التقومي الذايت والبيانات املدرسية الداخلية
 

 .راجع املقيمان الرخصة التعليمية للمدرسة وهيكل الرسوم املدرسية
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 وصف المدرسة 

 املدرسة يف منطقة الباهية السكنية، ويقطن الطلبة يف مناطق قريبة منها ويستخدمون السيارات واحلافالت  تقع
 .املدرسية عرب املدينة للوصول إىل املدرسة

  ضمان متكني مجيع الطلبة من كافة اجلنسيات من النمو وحتقيق اإلجنازات سوياً  "تنص رسالة املدرسة على
 وإننا ملتزمون. نني مسؤولني من الطراز العاملي، يف إطار جمتمع تعليمي داعمكمتعلمني مستقلني وكمواط

من خالل التعاون يف العمل مع أقراننا حول  وظفنيواملبتطوير ودعم مجيع أعضاء جمتمعنا من طلبة وأسرهم 
ع احتياجات رؤيتنا ديناميكية ومتجاوبة م": إن رؤية املدرسة هي". وجمموعة شراكة املدارس الدولية العامل 

 .التفكري املنطقي و الهتمام ا لتعاوناو  االحرتام: جمتمعنا احمللي والعاملي وبيئتنا مدعومة بقيمنا األساسية
سنب هايتس الربيطانية إىل رعاية األطفال ليصبحوا قادة مسؤولني يف املستقبل، من خالل أتطمح مدرسة 

تسهيل التدريب العملي والتعلم النشط وإهلام األطفال للتواصل مع بعضهم البعض والتفكري يف القضايا البيئية 
  ."جمتمع تعلم مفعم بالقوة والتحفيز وتأسيسالعاملية 

  على قوائمها مث ازدادت األعداد حىت  طالب وطالبة 51وكان لديها  2171ملدرسة يف سبتمرب امت افتتاح
. د للعام الدراسي املقبلوطالبة جدطالب  777تسجيل ، وقد مت حالياً وطالبة طالب  773وصلت إىل 

 .من املرحلة التأسيسية إىل السنة السادسةوطالبة طالب  311تستهدف املدرسة تسجيل 
  الطلبة من جمموعة خمتلفة من الدول ويتعلم مجيعهم تقريباً اإلجنليزية كلغة إضافيةيأيت. 
  ًنيباإلضافة إىل هذا، تعد نسبة املعلم وهم مؤهلون على حنٍو مناسب، إن نسبة تغيري املعلمني منخفضة جدا 

 .ىل والثانيةإىل الطلبة منخفضة جداً كما يوجد مساعدي تدريس يف املرحلة التأسيسية والسنتني األو 
 ية اخلاصة ومنسق الرتب لتأسيسية األوىل والثانيةااملرحلة قسم  ييتألف فريق القيادة العليا من املدير ورئيس

قبيل  2171املرحلة الثانوية منصبه يف يناير من عام قسم من املقرر أن يتوىل رئيس واملوهوبني واملتفوقني، و 
 2172 سبتمرب يف تعيني رئيس لقسم اللغة العربيةمت . انضمام طلبة هذه املرحلة إىل املدرسة يف شهر سبتمرب

ثنني من اثنني من املعلمني و اجلنة مشكلة حديثاً تتكون من يشمل جملس األمناء . لينضم لفريق القيادة العليا
" شراكة املدارس الدولية" جملموعةختضع ملكية املدرسة . املدير ويرتأسهاجملموعة املالكة أولياء األمور وممثل عن 

(ISP)ومقرها لندن وتعمل على املستوى الدويل ،. 
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 جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار: 8معيار األداء 

   ،أظهر الطلبة حرًصا على التعلم وسلوًكا مناسًبا جًدا يف الغرف الصفية وحول املدرسة خالل الزيارة الرقابية
 .إجيابية جتاه املدرسة ومعلميهم وأقراهنم مواقفكما أهنم يُبدون 

  ُقبل الطلبة على إتباع أساليب احلياة الصحية ويُظهرون، منذ مرحلة عمرية مبكرة، فهماً ألمهية تناول الطعام ي
 .الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام

  املدرسيةباألوقات ، كما يلتزم مجيع الطلبة تقريباً %14وتبلغ حالًيا حضور الطلبة جيدة إن نسبة. 

  مشاركتهم يف تأسيس  ، كما تعكسجليًا يف سلوكهمويظهر ذلك فهم الطلبة للقيم اإلسالمية تعزز املدرسة
لتنوع اجملتمع يف دولة  العربية املتحدة تقديرهم املتحف املدرسي الذي حيتفي بثقافة وتراث دولة اإلمارات

 .وتقاليدهااإلمارات 

  غالبًا ما يتم ، و يف املشاريع واملسابقاتلديهم االبتكار مهارات و لدى الطلبة عمل الأخالقيات تعزز املدرسة
أداء املشاريع وريادة تتيح تتوفر فرص أقل بينما ربط هذا اجلانب بأنشطة املشاركة واملسامهة اجملتمعية الناشئة، 

 .األعمال

  الزراعة دعم الكائنات املهددة باالنقراض و ليف مشاريع  همعمليتم تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة من خالل
 .حول املدرسةالبستنة و 
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 جودة عمليات التدريس والتقييم: 3معيار األداء 
  ممارسات تدريس وتشمل  ،اإلجنليزيةاملناهج املناهج العربية و مواد يف ن معرفة قوية باملادة الدراسية ميتلك املعلمو

على حنو مالئم ليناسب احتياجات الطلبة  مواءمتهمتت نظام لل االفع  االستخدام الصوتيات يف اللغة اإلجنليزية 
 .اللغوية

  تتوفر جذابة للغاية و بيئة التعلم  ميتلكون توقعات عالية يف الغالب، وتعتربو الشاملة يضع املعلمون اخلطط
 .املفيدة للمعلمني العديد من املصادر

  تدعم التفاعالت واحلوارات يف احلصص الدراسية التعلم ولكنها ال تنطوي دائمًا على حتديات كافية لضمان
 .حتقيق أعلى املعايري

  املعلمون يف كثري من األحيان أهداف تعلم فردية لكل واحد من الطلبة يف الصفوف اليت تعد صغرية يقدم
واءمة ممارسات التدريس اخلاصة مهم من أجل تلبية احتياجات احلجم يف الوقت احلايل، كما يقومون مب

 .طالمهم

  العربية واإلجنليزية، إال أن ذلك ال  التحدث واالستماع والقراءة باللغتنييضع املعلمون توقعات عالية يف جمال
 . يف صيغة فقرات وقصصاملوسعة ينطبق دائماً على مهارات الكتابة 

  الدراسية ح يف معظم احلصصو وضبمهارات التفكري العليا واالبتكار تظهر. 

  يستخدم املعلمون و  ،ملقارنة املعيارية اخلارجيةجراء اعمليات التقييم الداخلية املطبقة دقيقة ويوجد نظام إلإن
 .ى حنٍو مناسب لتعزيز تقدم الطلبةبشكل جيد أيضاً البيانات اليت جيري حتليلها عل
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 جودة المنهاج التعليمي: 4األداء معيار 
  وتضمن  ،اإلجنليزيةاملناهج ناهج العربية و املمنهاجًا واسعًا ومتوازنًا على حنٍو مناسب يف مواد تطبق املدرسة

حماذاة السنوات الدراسية اخلاصة باملنهاج الوطين الربيطاين على حنٍو صحيح مع فئات الطلبة العمرية أيًضا 
 .واملصادر املناسبة

 ختطط املدرسة بشكل مناسب و تقدم التعلم من املرحلة التأسيسية إىل االبتدائية، التعليمي ضمن املنهاج ي
 .املتوسطة والثانوية تنيالستمرار تطور الطلبة عند تقدمهم إىل املرحل

  املنهاج التعليمي واملواد الدراسية ويف مجيع مراحل املدرسة، حيث فروع قوية بني الروابط العديد من التوجد
يتم تعزيز ذلك من خالل املوضوعات الدراسية األسبوعية اليت يتم التخطيط هلا بعنايها والتطرق إليها يف 

 .وطابور الصباح واألنشطةالدراسية احلصص 

 من أجل تلبية احتياجات وتعديله بانتظام ليمي يقوم أعضاء القيادة املدرسية واملعلمون مبواءمة املنهاج التع
 .الطلبة

 اليت تدعم قدرة الطلبة على االبتكار واإلبداع تتوفر جمموعة واسعة من األندية املدرسية واألنشطة الالصفية، 
 .بينما ال يتم تعزيز مهارات أداء املشاريع وريادة األعمال بنفس هذا القدر من املنهجية

 الذين غالبًا ما يكونون من التحديات للطلبة  يف املدرسة مستوى عالٍ  ةطبقامل ةاإلجنليزيهج ااملنمواد قدم ت
 .مبتدئني يف هذه اللغة عند بداية التحاقهم باملدرسة

  قوية لتعزيز املعرفة بالثقافة اإلماراتية واجملتمع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وكثرياً ما يتم دعم صالت توجد
 .ن خالل مشاركة أولياء األمورمهذا اجلانب 



 

 

 

Page 9 of 12 
 

جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم : 5معيار األداء 
 لهم

 تم مشاركتها مع كافة األطراف تمحاية الطفل و كاملة للمحافظة على سالمة الطلبة و ة تدابري  املدرس لدى
 .املعنية

 مع احتياجات مجيع الطلبة، ويشمل ذلك أصحاب اهلمم شكل كافٍ تتناسب املرافق املدرسية ب. 

  االسرتاحة وحصص عرب األنشطة املقدمة خالل فرتات تعزز املدرسة بفاعلية أساليب احلياة اآلمنة والصحية
 .الرتبية الرياضية، كما يشارك الطلبة أنفسهم يف تقييم املخاطر عند تنظيم الرحالت املدرسية

  املدرسة ق يف مجيع أقساماتسبا هاوجيري تطبيقمفهومة على حنو مناسب سياسات إدارة السلوك إن. 

 لكنها مل تنجح بعد يف متكني مجيع أولياء جيدة من احلضورمعدالت يف حتقيق ة ياملدرسجراءات سامهت اإل ،
 .األمور من التعرف على أثر الغياب املتكرر على تعليم أبنائهم

  ية االحتياجات احملددة للطلبة يف مجيع باملعلمني بالتخطيط بوضوح لتلتضمن إجراءات الرتبية اخلاصة قيام
 .داعمةناشئة و للطلبة املوهوبني واملتفوقني تعد  كما أن اخلدمات التعليمية املقدمةاحلصص الدراسية،  



 

 

 

Page 10 of 12 
 

 جودة قيادة المدرسة وإدارتها: 6معيار األداء 
  على رفع املعايريبوضوح أعضاء القيادة املدرسية ويركز  ،الفاعليةو باملهنية تتسم العالقات والتواصل . 

  استخدم أعضاء القيادة وجملس . مفصلةثائق عمل التقومي الذايت املدرسي وخطة تطوير املدرسة و  منوذجيعترب
هذه املدرسة يف األمناء إطار معايري الرقابة والتقييم املدرسية بشكل واضح كنموذج للهيكلة واملساءلة 

 .اجلديدة

 األمور والتقارير  بشكل متزايد يف تعليم أبنائهم من خالل طابور الصباح وأمسيات أولياءأولياء األمور  يشارك
 .شهر رمضان املباركدة يف التخطيط لالحتفال املدرسي باملرسلة إليهم، وقد تولوا مؤخراً زمام القيا

 أعضاء القيادة، ملساءلة بوضع إجراءات وجملس األمناء " شراكة املدارس الدولية"جمموعة مالك املدرسة و  قام
ملدرسة اخلاص باإىل املعلومات املستمدة من نظام املتابعة والتقييم  الرجوع املنتظمعلى سبيل املثال، من خالل 

 .تطوير نظم فعالة وخدمات تعليمية قويةلالوقت واملصادر الالزمة وأتاحوا أيًضا هلم 

  مبؤهالت مالئمة  يةيئة التدريساهلأعضاء وحيظى  ،على حنٍو مناسبجيري تنظيم الشؤون اليومية املدرسية
 .ذات جودة عالية وتدعم التعلم بشكل مالئم املدرسيةاملباين املصادر و تعترب و 
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 القدرة على التحسين 
 القيادة املدرسية  وضعتلقد و  ،ميتلك فريق القيادة املدرسية حالياً قدرة قوية جداً على حتسني وتطوير املدرسة

 .نظم قوية وفعالة للغاية خالل السنة االفتتاحية للمدرسة

 لمدرسة مما أتاح ألعضاء لك استثمار طويل األمد قدم املال  و  ،املدرسة جمهزة على حنٍو استثنائي باملصادر
 .خططهم مع منو املدرسة تعزيزدة املدرسية تطوير و القيا

  لعام الدراسي ليبدو النجاح األويل الذي حققته املدرسة واضحًا من خالل تزايد أعداد الطلبة املسجلني مها
 .املقبل، ولدى املدرسة قدرة قوية جداً على التحسني
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 ما يجب على المدرسة القيام به لزيادة التحسين 

 :واد األساسية وذلك من خالل ما يليرفع مستويات التحصيل الدراسي احملرزة من قبل الطلبة يف مجيع امل -7

i. حرزه الطلبة بالفعل قياسًا إىل املستويات اليت بدئوا وتسارع وترية التقدم القوي الذي أستمرار ا التأكد من
 .منها

ii. الدراسية متكني املعلمني من االطالع باستمرار على مناذج من مستويات التحصيل األعلى يف مجيع املواد. 

iii. اإلجنليزية فيما يتعلق بكتابة موضوعات أطول على حنٍو متزايد يف اللغة اللغة العربية و  رفع سقف التوقعات يف
 .صيغة فقرات وقصص وذلك يف الصفوف األعلى من املرحلة االبتدائية

 
 :اللغتني العربية واإلجنليزية من خالل ما يليبالطلبة ومهارات التعاون والتواصل لديهم  حتسني تفاعل -2

i. يةشات الصفانقبأنفسهم عند املشاركة يف البة تعزيز ثقة الطل. 

ii.  متكني الطلبة من املشاركة بشكل أكرب يف املناظرات وتقدمي العروض من خالل املسابقات والفاعليات داخل
 .املدرسة وبني املدارس

 
الطلبة من تطوير برامج على مستوى املدرسة كلها لتعزيز مهارات أداء املشاريع وريادة األعمال بشكل أكرب لدى  -3

 :خالل ما يلي

i.  مشاركة مجيع األطراف املعنية، ويشمل ذلك أولياء األمور واجملتمع احملليالتأكد من. 

ii. تقدمي أنشطة وخربات جلميع الطلبة تناسب فئتهم العمرية. 

 
 :االستمرار يف حتسني معدالت حضور الطلبة من خالل ما يلي -4

i.  املدرسةإىل ضور احلعلى أبنائهم  مواظبةإشراك أولياء األمور بشكل أكرب يف تعزيز. 

ii. ةحضور الطلبة اجليدستويات االستمرار يف تقدمي املكافئات واالحتفاء مب. 


