
2011
الــتقـريـــر
الـسنـــوي

معًا من أجل االرتقاء 
بأداء مدارسنا

جهاز الرقابة المدرسيـة في دبي









التقرير السنوي
 2011

معًا من أجل االرتقاء بأداء مدارسنا

جهاز الرقابة المدرسية في دبي





جهاز الرقابة المدرسية في دبي 

2011 التقرير السنوي 

جميع الحقوق محفوظة © 2011

حقوق الطبع محفوظة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

إن المعلومات الواردة في هذا التقرير بما في ذلك النصوص واإلستبيانات واألبحاث والتوصيات واألشكال 

والتصاميم والجداول والصور والمنهجيات محمية بموجب حقوق الطبع وحقوق الملكية الفكرية. إن 

جميع المعلومات السرية والخاصة وأية حقوق ملكية فكرية هي ملكية جهاز الرقابة المدرسية بدبي 

“الجهاز” التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية. يحظر نسخ أو توزيع أو تحميل أو استعمال أو إعادة إنتاج أو 

تعديل أو تصحيح أو تغيير أو تحسين أو بث أو إفساد أو استخدام أي من المواد الواردة في هذا التقرير دون 

الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهاز.
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بي���ن تفاصي���ل متش���ابكة وتحدي���ات كان���ت متزاي���دة وطموح���ات ال تتوقف وبع���ض نجاح���ات تحققت على 

أرض الواق���ع ورغب���ة قوية في غرس ثقافة جودة التعليم في كل مدرس���ة حكومية وخاص���ة في دبي وتعزيز 

المشاركة المجتمعية، كنا نقف طيلة سنوات ثالث مضت من الرقابة المدرسية في دبي.

3 س���نوات، تابعن���ا خاللها كيف أصب���ح مصطلح” الجودة”عنوان���ًا ألحاديث المجتمع ح���ول التعليم في دبي. 

مح���وراً لنق���اش هادف حول الواقع والمس���تقبل التعليمي ألبنائن���ا الطلبة والطالبات، ولن أذيع س���راً حينما 

أقول لكم “أن كل فرد في المجتمع ش���ارك بصورة أو بأخرى في صياغة مفهوم جودة التعليم، ورس���م معنا 

مالمح  وإطار عمل الرقابة المدرسية عامًا بعد عام، وهذا هو جوهر التطوير”.

لق���د أثبت���ت الرقابة المدرس���ية عملي���ًاُ أن التغيي���ر لألفضل يمك���ن أن يأتي م���ن الداخل.. تغيير من المدرس���ة 

وللمدرسة بمشاركة المجتمع عبر حوار شامل أسفل عنوان كبير هو “ جودة التعليم”.

إذا كان أولياء األمور قد ش���اركوا خالل الس���نوات الثالث الماضية في رحلة توصيف الواقع من خالل مشاركة 

م���ا يزيد على 58 ألفًا منهم في االس���تبيان الثال���ث آلراء أولياء األمور في مدارس أبنائهم خ���الل الدورة الثالثة 

من الرقابة المدرس���ية، فإننا نؤمن بأن الطالب أصبح اليوم على أعتاب مستقبل تعليمي أفضل سواء في 

مرحلة التعليم المدرسي أو الجامعي.

إنن���ا فخوري���ن بنجاح عدد ملحوظ من المدارس الحكومية في تحس���ين أدائها، وبأن 22% من طلبة المدارس 

الحكومي���ة يتلق���ون تعليمهم في مدارس نجحت في تحس���ين مس���توى جودة أدائها الع���ام خالل العامين 

الدراس���يين 2009-2010 و2010-2011، كم���ا نع���رب عن س���عادتنا البالغ���ة بنجاح جميع الم���دارس الخاصة 

تقريبًا في تحقيق تحس���ين ملحوظ في جوانب عملها الرئيس���ية خالل األعوام الث���الث الماضية، على الرغم 

من أن درجة التحسين لم تكن كافية دائمًا لتحسين مستوى جودة األداء في عدد من المدارس الخاصة.

الي���وم، ونحن على أعتاب الدورة الرابعة للرقابة المدرس���ية، فإننا نضع نص���ب أعيننا أهمية مواصلة الصعود 

إلى جودة التعليم عبر تقدير نجاحات الميدات التربوي بتبادل أفضل  الممارس���ات وتعميم النجاح، وكذلك 

عب���ر تش���جيع وتحفيز التطوي���ر الذي يأت���ي من قلب الم���دارس، وأخي���راً عبر تعزي���ز المش���اركة المجتمعية في 

التعليم، خصوصًا وأن لكل منا فيه رأي ودور.

وفقنا اهلل وإياكم لما فيه مصلحة الوطن الغالي،،،

الدكتور عبد اهلل الكرم 
رئيس مجلس المديرين 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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مرت ثالث س���نوات على بدء تطبيق الرقابة المدرسية في إمارة دبي، نجح خاللها الجهاز في جمع معلومات 
شاملة ودقيقة حول أداء المدارس في دبي، بهدف المساعدة على تحديد األولويات المستقبلية لمنظومة 

التعليم في دبي من جهة، وصانعي القرار من جهة أخرى.

لق���د زّودت الرقاب���ة المدرس���ية م���دارس دب���ي الحكومية والخاص���ة بما تحتاج إليه كل مدرس���ة عل���ى حده من 
توصيات من أجل التطوير، بل إن ما لمس���ناه من إعالن أكثر من 90% من أولياء األمور والمعلمين ومديري 
الم���دارس ب���أن الرقابة المدرس���ية لعبت دوراً محوري���ًا في تطوير مدارس���هم، يعكس إلى أي م���دى يمكن أن 

تكون الرقابة المدرسية حافزاً قويا نحو التغيير لألفضل.

منذ العام األول لتطبيق الرقابة المدرسية، حث الجهاز مدارس دبي كافًة على اإلطالع على أدائها عن كثب، 
وتحدي���د نق���اط القوة وما تحت���اج إليه من تطوي���ر، فقد كانت- وما زال���ت-  جودة التعليم هي األس���اس في 

تقييم عمل المدارس واتخاذ اإلجراءات كنتيجة إلطار عمل الرقابة في كل مدرسة على حده.

لقد أنجزت العديد من مدارس دبي عمليات تطوير لترتيبات التقييم الذاتي في الس���نوات الثالث الماضية، 
خصوص���اً وأن قي���اس التقييم الذاتي والتخطيط في ثلث م���دارس دبي كان في جودة أداء غير مقبول خالل 
الدورة األولى من الرقابة المدرس���ية 2008-2009م، غير أن ما أفرزته نتائج الرقابة المدرسية في دورتها الثالثة 
2010-2011 تشير إلى أن معظم المدارس كانت لديها نظرة أكثر دقة لتقييم أدائها، لذا فإن الدورة الرابعة 

من الرقابة المدرسية 2011- 2012م سوف تشهد دوراً أكثر أهمية للتقييم الذاتي للمدارس.

ما كش���فت عنه نتائج الرقابة المدرس���ية في دورتها الثالثة من تقدم دراس���ي حققته المدارس، وما يتضمنه 
التقرير الس���نوي الثالث للرقابة المدرس���ة- الذي بين يديكم اآلن- من معلومات وتحليالت دقيقة لعمليات 
التطوير على مستوى المدارس الحكومية والخاصة، يعكس صورة حقيقية لقصة التطوير، وسبل تأسيس 

شراكات فعالة تنعكس إيجابًا على منظومة التعليم في دبي.

ف���ي الخت���ام، أود أن أش���ير إل���ى أن التحديات لم ولن نتوقف، لذا، نس���عى خالل المس���تقبل القري���ب إلى رفع 
مع���دالت األداء في الم���دارس الخاصة التي تقدم جودة تعليم”مقبول” و “غي���ر مقبول”، خصوصًا وأن نصف 
م���دارس دب���ي حاليا تقع ضمن هاتين الفئتين، ونحن نطمح إل���ى أن تصبح هذه المدارس في فئتي “جيد “ أو 

“متميز”، األمر الذي سيكون له أثراً هائاًل على المستقبل العلمي والعملي ألبنائنا الطلبة والطالبات.

ش���كراً لكل من ش���ارك في صياغة ثقافة جودة التعليم في دبي.. ش���كراً لكل قيادة مدرسية سعت جاهدة 
م���ن أج���ل تطوير التعليم ف���ي دبي.. كل ولي أمر ش���اركنا مرحلة توصيف الواقع ورس���م مالمح المس���تقبل، 

آملين للجميع دوام التوفيق والنجاح.
                                                     

   واهلل الموفق،،،

جميلة المهيري
رئيس جهاز الرقابة المدرسية

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
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مقدمة

يُعد نشر التقرير السنوي الثالث للرقابة المدرسية مؤشراً على إتمام الدورات الثالث من الرقابة المدرسية في دبي، فعلى 
مدى األعوام الثالثة الماضية طبق جهاز الرقابة المدرسية ثالث دورات من عمليات الرقابة المدرسية على الغالبية العظمى 
من المدارس، فيما أجرى جولتين من الرقابة على المدارس التي تطبق المنهاجين الهندي والباكستاني. واستدعى هذا 

العمل القيام بآالف الزيارات الصفية، وإجراء مئات المقابالت، وتحليل كمٍّ هائٍل من المعلومات التي قدمتها المدارس.

وانطلقت جميع الدورات الثالث للرقابة المدرسية من األسئلة الرئيسية ذاتها حول التحصيل األكاديمي للطلبة وتطورهم 
المدارس  هذه  قيادة  وفعالية  المدارس،  تقدمه  الذي  التدريس(  جانب  )باألخص  التعليمية  العملية  وجودة  الشخصي، 

وإدارتها. وتُتيح لنا هذه الدرجة من االستمرارية في تطبيق الرقابة إجراء مقارناٍت صحيحة خالل فترة الثالث السنوات.

وإيمانًا منا بأنه يجب على عمليات الرقابة المدرسية تقديم التحديات للمدارس لتطوير أدائها، وعدم االكتفاء بقياس هذا 
األداء، فقد زادت متطلبات إطار العمل الذي نستخدمه في بعض النواحي. وعلى سبيل المثال، يوجد اآلن إصرارٌ أكبر على 
تقييم التحصيل الدراسي للطلبة مقارنًة مع المستويات المتوقعة عالميًا، وكذلك مع المنهاج التعليمي الُمطبَّق. ومع 

ذلك فقد بقيت مؤشرات الجودة الرئيسية دون تغيير جوهري.

ومن هنا نُدرك أن معرفتنا الحالية عن جودة التعليم في دبي هي أكبر بكثير مما كانت عليه فيما مضى، فقد أتاح لنا تحليل 
البيانات التي جمعناها على مدى األعوام الثالثة الماضية فرصًة للتعمق في القضايا، وبناء استنتاجاٍت أكثر موثوقية مما 

كان باإلمكان عند استخدامنا لمعلوماٍت تم جمعها في دورة واحدة من الرقابة المدرسية.

ولقد أصبح بمقدورنا اآلن اكتشاف التوجهات في أداء الطلبة وفي جودة التعليم الذي تقدمه المدارس والتعليق عليها. 
كما تُتيح لنا البيانات إجراء تعميماٍت صحيحة حول األداء والممارسة الذين يتم تطبيقهما في مدارس دبي على اتساع 
نطاقها، كما تسمح لنا هذه البيانات بالتحديد الدقيق لمكامن القوة ومواطن الضعف في هذه المدارس ووضع تقارير 

حولها.

وبشكل عام كان التوجه يتجه نحو التطور، حيث تطور األداء العام للمدارس على مدى األعوام الثالثة الماضية بالنسبة 
لمعظم األسئلة الرئيسية التي طرحها الُمقيِّمون التربويون، فقد ارتفعت المستويات تدريجيًا ولكن بثبات في معظم 
المواد الرئيسية. وتحسنت جودة التدريس في الكثير من المدارس، لكن الحال لم تكن كذلك في كافة المدارس. وتم 
الذاتي  التقييم  مثل  اإلدارة  جوانب  بعض  تحسن  مع  األمناء،  مجلس  ودور  المدرسية  القيادة  في  جيدة  تحسينات  تحقيق 
د في هذا التقرير على إبراز التحسينات التي تحققت نتيجًة للجهود الكبيرة التي بذلها  ألداء المدارس. ولهذه األسباب نُشدِّ
نَّا  العديد من أعضاء الكوادر في الكثير من مدارسنا، واإلشادة بهذه التحسينات. وكما فعلنا في األعوام الماضية، فقد ضمَّ
التقرير العديد من الممارسات الجيدة التي تُبيِّن أنواع التحسينات التي تم تحقيقها بغرض تعميمها على جميع مدارسنا.

اإلنجليزية  اللغة  في  المستويات  وأظهرت  األخرى.  النواحي  بعض  في  موجودة  غير  أو  وضوحًا  أقل  التحسينات  وكانت 
نًا طفيفًا في المدارس الحكومية. ولم ترتفع مستويات الطلبة في اللغة العربية في المدارس  والرياضيات والعلوم تحسُّ
الخاصة بالقدر الذي ارتفعت به في المواد الرئيسية األخرى، وذلك بين الطلبة الناطقين بالعربية وأولئك الذين يتعلمونها 
كلغٍة إضافية. ومازال هناك قدرٌ كبير من التدريس بمستوى جودٍة أدنى مما هو متوقع من مدارس دبي، حيث مازال التدريس 
في أكثر من نصف المدارس بمستوى جودٍة ال يتجاوز المقبول. وتُواصل نسبٌة صغيرٌة ولكنها دائمة من المدارس تقديم 

تعليٍم لطلبتها بمستوى جودٍة “غير مقبول”.ونقدم في هذا التقرير السنوي وصفًا وتحلياًل لجميع هذه القضايا. 
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على  متزايد  بشكل  التركيز  نعتزم  فإننا  للمدارس،  والدعم  التحديات  تقديم  في  عملنا  من  التالية  المرحلة  دخولنا  ومع 
ر  الكيفية التي يستطيع جهاز الرقابة المدرسية من خاللها تعزيز وتشجيع التطوير المستمر بأفضل فعالية ممكنة. وسُنطوِّ
إطار عملنا للرقابة المدرسية بحيث يضع توقعاٍت واضحًة للجودة الجيدة، ويُقدم توصياٍت عمليًة وبناءًة وواضحة المعالم 
في كل تقرير من تقارير الرقابة المدرسية. وبدءاً من العام الدراسي 2011-2012 سُنولي أهميًة أكبر في منهجيتنا الرقابية 
لتقييمات المدارس لعملها، وستأخذ عمليات الرقابة في ُحسبانها التقييمات الذاتي في كل مدرسة من المدارس لدى 
يمكن  بحيث  نصادفها،  التي  الجيدة  الممارسة  لتعميم  طرٍق  إليجاد  سعينا  وسنواصل  المدارس.  لهذه  تقييماتها  إصدار 

تعلمها وتناقلها بين المدارس.

واألهم من ذلك كله أننا سنواصل تقديم تقاريرنا باستقاللية وشفافية حول جودة التعليم الذي نرصده في مدارسنا، وفي 
اهتمامات جميع الطلبة وأولياء أمورهم في دبي.
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عرض موجز للرقابة المدرسية خالل العام الدراسي 2011-2010 

بريطاني أمريكي هندي  خاص- منهاج
 وزارة التربية

والتعليم

البكالوريا
 الدولية

أخرى@

79

51

31
21

15
6

12

المدارس التي تم تطبيق الرقابة المدرسية عليها في العام الدراسي  2011-2010
 إجمالي عدد المدارس= 215

حكومي-
 منهاج وزارة

 التربية والتعليم

79 مدرسة  2010-2011 تطبيق عمليات الرقابة المدرسية على  أتم جهاز الرقابة المدرسية في دبي خالل العام الدراسي 
حكومية و 136مدرسة خاصة، ونفذت فِرق الرقابة المدرسية 16000 زيارة صفية تقريبًا، وأجرت 2400 مقابلة مع طلبة وأعضاء 

من كوادر المدارس، أثناء تطبيق عمليات الرقابة المدرسية الكاملة. 

المدرسية  الرقابة  عمليات  من  المزيد  إلى  مقبول”  “غير  جودة  بمستوى  العام  أدائها  تقييم  تم  التي  المدارس  وخضعت 
والتي تعرف باسم »عمليات متابعة الرقابة المدرسية«، )يقدم القسم السادس من هذا التقرير معلومات مفصلة حول 

هذا الجانب( ولقد طبق الُمَقّيمون التربويون 34 عملية متابعة رقابة مدرسية خالل العام الدراسي 2011-2010.

إزاء مسيرة  التزامهم القوي  أولياء األمور اإللكترونية، مؤكدين مرة أخرى على  أمر تقريبًا في استبانة  59000 ولي  وشارك 
تعليم أبنائهم.

وقيّم جهاز الرقابة المدرسية جوانب العمل التالية في كل مدرسة:

مستوى تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي في المواد الدراسية األساسية: التربية اإلسالمية )الطلبة المسلمين(   .1
اإلنجليزية،  أو  العربية  باللغة  تكون  ال  عندما  التدريس  ولغة  والعلوم،  والرياضيات،  اإلنجليزية،  واللغة  العربية  واللغة 
الحصص  في  الطلبة  أداء  وُمستويات  واالمتحانات،  االختبارات  في  الطلبة  أداء  مستويات  الرقابة  فرق  قّيمت  حيث 
الدراسية، ومعدل تقّدمهم الدراسي استناداً إلى المستويات التي بدؤوا منها، وأولى المقيمون التربويون اهتمامًا 
في  لطلبة  المتوقعة  العالمية  المستويات  إلى  قياسًا  وفهمهم  ومهاراتهم  الطلبة  معرفة  مستوى  بتقييم  خاصًا 

مثل أعمارهم.

الفلبيني  التعليمي  المنهاج  الوطني، ومدرستان تطبقان  الباكستاني  المنهاج  الفرنسي، وثالث تطبق  المنهاج  أربع مدارس تطبق  إلى  “أُخرى”  * تشير كلمة 
والمدارس الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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الحصص  في  وسلوكهم  الطلبة  مواقف  الرقابة  فرق  عاينت  للطلبة:  واالجتماعي  الشخصي  التطور  مستوى   .2
الدراسية وداخل حرم المدرسة، وعالقاتهم مع كادر المدرسة، ودققت فرق الرقابة في نسب الحضور والغياب، ومدى 
التزام الطلبة بمواعيد الحصص الدراسية. وتم تقييم مستوى وعي الطلبة بالثقافة والتقاليد المحلية بما يتناسب 
وفئاتهم العمرية، ومستوى تقديرهم واحترامهم للتقاليد والثقافات المحلية، وأولى المقيمون التربويون اهتمامًا 
الصعيد  على  ودبي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ومكانة  لموقع  وإدراكهم  الطلبة  معرفة  مستوى  بتقييم  خاصًا 

العالمي، ومدى وعيهم بالقضايا البيئية وتأثيراتها على الصعيدين المحلي والعالمي.

مستوى جودة التعليم والتعلّم: قّيمت فرق الرقابة المدرسية أثناء الزيارات الصفية مدى فعالية أساليب التدريس،   .3
على  قدرتهم  ومدى  زمالئهم،  مع  وتعاونهم  معلميهم  مع  تجاوبهم  مدى  الطلبة:  تعلم  جودة  من  عنها  ينتج  وما 
التفكير  مهارات  إلى  باإلضافة  والبحث،  االستعالم  في  مهاراتهم  جودة  ومدى  الواقع،  أرض  على  تعلموه  ما  تطبيق 
العليا ومهارات التفكير الناقد لديهم. وتم النظر أيضًا في مدى جودة تقييم المعلمين ألعمال طلبتهم، وفعاليتهم 

في مساعدة الطلبة على تحسين جودة أعمالهم.

مدى تلبية المنهاج التعليمي لجميع احتياجات الطلبة: َقّيمت فرق الرقابة المدرسية مستويات اتساع وتنوع وتوازن   .4
المنهاج التعليمي المطبق في كل مدرسة، ومدى قدرته على تلبيته احتياجات جميع الطلبة واهتماماتهم وقدراتهم 

المتفاوتة.

الرقابة المدرسية مستوى جودة  َقّيمت فرق  مستوى جودة الحماية والدعم اللذين تقدمهما المدرسة لطلبتها:   .5
الترتيبات التي تطبقها المدرسة للمحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم داخل المدرسة وفي الحافالت المدرسية، 
وفي جميع األماكن والمرافق التي يرتادها الطلبة. كما قّيَمت قدرة وفعالية المدرسة في إدارة سلوك الطلبة، وجودة 
الرقابة أيضًا مدى جودة وفعالية  الدعم والرعاية التي تقدمها المدرسة لطلبتها على الصعيد الفردي، وقيمت فرق 

متابعة المدرسة لمستويات تقدم الطلبة في المواد الدراسية.

المدرسة وإدارتها ومدى  المدرسية مستوى جودة قيادة  الرقابة  َقّيمت فرق  مستوى جودة قيادة المدرسة وإدارتها:   .6
فعالية المدرسة في االستفادة من المصادر التعليمية المتاحة لدعم تعلم الطلبة، كما تم تقيّيم مدى معرفة قيادة 
المدرسة بنقاط القوة ومواطن الضعف في المدرسة، ومدى فعالية جهودها في إحداث التطوير. وتم النظر أيضًا في 
مدى جودة شراكة المدرسة مع أولياء األمور، ومدى فعالية دور مجلس األمناء في المدرسة. وقيمت فرق الرقابة أيضًا 

مدى جودة مساهمة كل مدرسة في المجتمع.

َقّيمت فرق الرقابة المدرسية األداء العام للمدرسة، وركزت على مدى التزام  مستوى جودة األداء العام للمدرسة:   .7
المدرسة بتحقيق وعودها ألولياء األمور ومدى قدرتها على تحقيق المزيد من التحّسن والتطور في الُمستقبل.

واستخدم جهاز الرقابة المدرسية أربعة مستوياٍت للتقييم، وهي كما يلي:

جودة عالية استثنائية في أداء المدرسة وممارساتها.متميز

مستوى الجودة المتوقع لكل مدرسة من المدارس في دبي.جيد

الحد األدنى لمستوى الجودة المقبول في دبي، إذ يجب على كافة الجوانب الرئيسية لألداء والممارسة مقبول

في كل مدرسة أن تكون بهذا المستوى أو تتفوق عليه.

مستوى الجودة الذي لم يصل بعد إلى الحد المقبول بالنسبة لمدارس دبي. وعلى المدرسة أن تُبادر “غير مقبول”

إلى اتخاذ تدابير وإجراءاٍت عاجلة لتحسين الجودة في جميع جوانب أدائها أو ممارساتها التي تم تقييمها 

بهذا المستوى.
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مالحظات حول قراءة المخططات البيانية:

عليها،  المدرسية  الرقابة  تطبيق  تم  التي  المدارس  عدد  من  أكبر  البيانية  المخططات  في  الموجودة  التقييمات  عدد 
ويعود السبب في ذلك إلى أن المخططات البيانية تُلخص جميع أحكام التقييم التي أصدرتها فرق الرقابة بالنسبة لكل 
بالنسبة لكل مؤشر من  التربويون أكثر من حكٍم  المقيمون  المدارس يُصدر  الجودة، ففي معظم  مؤشر من مؤشرات 
هذه المؤشرات، حيث يقومون بإجراء تقييماٍت منفصلة ألداء الطلبة في فئاٍت عمريٍة مختلفة، ولمدى جودة الخدمات 

التعليمية التي تقدمها المدرسة لكل فئة من هذه الفئات العمرية.

تُشير المخططات البيانية فقط إلى المدارس التي خضعت لعمليات رقابٍة دوريٍة كاملة، ولم تتضمن هذه المخططات 
العام  نهاية  حتى  المدرسية  الرقابة  متابعة  لعمليات  تخضع  ماتزال  التي  المقبول"  "غير  األداء  ذات  المدارس  عن  بياناٍت 

الدراسي 2011-2010.
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عرٌض موجز ألداء المدارس في العام الدراسي 2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

المدارس التي تم تطبيق الرقابة المدرسية 
عليها في العام الدراسي  2011-2010

إجمالي عدد المدارس= 215 

المدارس الحكومية التي تم تطبيق الرقابة المدرسية
 عليها في العام الدراسي  2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

غير مقبولمتميز مقبول جيد

أعداد الطلبة في المدارس التي تم تطبيق الرقابة 
المدرسية عليها في العام الدراسي  2011-2010

إجمالي عدد الطلبة= 215,118   

المدارس الخاصة التي تم تطبيق الرقابة المدرسية
 عليها في العام الدراسي

2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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خاص

حكومي

16

1

65

39

49

33

6

6 ا�جمالي= 79

المدارس التي تم تطبيق الرقابة المدرسية عليها في العام الدراسي  2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

ا�جمالي= 136

5%

50%41%

4%

غير مقبولمتميز مقبول جيد

نسب الطلبة في المدارس التي تم تطبيق الرقابة 
المدرسية عليها في العام الدراسي  2011-2010

8%

48%38%

6%

غير مقبولمتميز مقبول جيد

المدارس التي تم تطبيق الرقابة المدرسية عليها في 
العام الدراسي  2011-2010

12

1

48

49

36

42

4

8

خاص

حكومي

المدارس التي تم تطبيق الرقابة المدرسية عليها في العام الدراسي
  2010-2011 (نسبة مئوية)

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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البكالوريا الدولية

أخرى@

خاص- منهاج وزارة
 التربية والتعليم

هندي

أمريكي

بريطاني

حكومي- منهاج وزارة
 التربية والتعليم

ا�جمالي= 79

2

3

3

4

4

1
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4

5

11

7
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غير مقبولمتميز مقبول جيد

جودة ا�داء العام للمدارس تبعًا للمنهاج التعليمي

ا�جمالي= 51

ا�جمالي= 31

ا�جمالي= 21

ا�جمالي= 15

ا�جمالي= 12

ا�جمالي= 6

16

20

14

13

8

1

33

42

80

33

64

37

49

67

42

53

23

43

42

12

8

البكالوريا الدولية

أخرى@

خاص- منهاج وزارة
 التربية والتعليم

هندي

أمريكي

بريطاني

حكومي- منهاج وزارة
 التربية والتعليم

جودة ا�داء العام للمدارس تبعًا للمنهاج التعليمي (نسبة مئوية)

غير مقبولمتميز مقبول جيد

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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مستوى جودة األداء العام

الماضية،  الثالثة  الدراسية  األعوام  خالل  متتالية  مرات  ثالث  دبي  في  المدارس  معظم  على  المدرسية  الرقابة  تطبيق  تم 
أو  الهندي  المنهاج  تطبق  التي  الخاصة  والمدارس  الفترة،  تلك  خالل  افتتاحها  تم  التي  المدارس  من  قليل  عدد  باستثناء 

الباكستاني التي لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية عليها في العام األول للرقابة المدرسية.

الماضية،  الثالثة  األعوام  مدى  على  المدارس  حققته  الذي  التطور  درجة  القسم،  هذا  في  المعروضة  اإلحصاءات  تُبين 
وتغطي معظم المناهج التعليمية الُمطبقة في دبي.

ذكرنا في العام الدراسي 2008-2009 بعد انتهاء الدورة األولى من عمليات الرقابة المدرسية أن:

لم تتمكن أي مدرسة حكومية من تحقيق أداٍء عاٍم بمستوى جودة »متميز«.

أما اآلن توجد 6 مدارس حكومية تقدم حاليًا أداء عامًا بمستوى جودة متميز.

20,000 طالٍب وطالبٍة تقريبًا يتلقون تعليمهم في مدارس أداؤها العام بمستوى جودٍة ”غير مقبول”.

أما اآلن فقد انخفض العدد إلى 10,000 طالٍب وطالبٍة.

أربعة من كل عشر مدارس حققت أداًء عامًا بمستوى جودٍة جيد أو متميز.

في العام الدراسي 2008-2009 حققت 72 مدرسة أداًء عامًا بمستوى جودة »جيد«، أو »متميز« أما اآلن فلقد 
ازداد العدد إلى 92 مدرسة.

مدرسٌة واحدة من كل عشر مدارس كان أداؤها العام بمستوى جودٍة ““غير مقبول”.

22 مدرسة أداؤها العام بمستوى جودة ”غير مقبول”، خمس منها  2008-2009 كانت  في العام الدراسي 
حكومية و17خاصة. أما اآلن فقد انخفض عدد هذه المدارس ليصل إلى 17 مدرسة، مدرسة واحدة منها هي 

مدرسة حكومية.
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49 مدرسة نجحت بتحسين مستوى جودة أدائها العام خالل األعوام الدراسية الثالثة الماضية، و22% من طلبة المدارس 

الحكومية يتلقون تعليمهم في مدارس نجحت في تحسين مستوى جودة أدائها العام خالل العامين الدراسيين 2009 
- 2010 و2010 - 2011.
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تشير النسب إلى التغيرات الحاصلة في
 أعداد الطلبة بين العامين الدراسيين

2011-2010  2009-2010 و 

مالحظة: لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

أعداد الطلبة في المدارس التي تم تطبيق الرقابة المدرسية عليها (حكومية وخاصة)

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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أبرز نتائج الرقابة المدرسية خالل األعوام الثالثة الماضية

يُقدم هذا القسم عرضًا موجزاً لنتائج ثالث دورات متتالية من عمليات الرقابة المدرسية في المدارس الحكومية ومعظم 
المدارس الخاصة، ويعرض أبرز النتائج الُمستقاة من دورتين من عمليات الرقابة المدرسية في المدارس التي تُطبق منهاجًا 

تعليميًا هنديًا أو باكستانيًا.

المدارس الحكومية

تحسن تحصيل الطلبة الدراسي قلياًل في مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم خالل األعوام الدراسية الثالث الماضية. 
وما يزال أداء الطلبة منخفضًا في مادتي الرياضيات والعلوم قياسًا إلى المستويات الدولية. وتم تحقيق مستويات جيدة 
في مادتي الرياضيات والعلوم في ما بين 40 % إلى 45 % فقط من المدارس الحكومية. وكان تحصيل البنات الدراسي 
اللغة  في  الدراسي  الطلبة  تحصيل  وكان  المادة.  هذه  في  البنين  تحصيل  من  بكثير  أفضل  اإلنجليزية  اللغة  مادة  في 

اإلنجليزية بمستوى جودة ”غير مقبول” في ثلث مدارس الحلقة الثالثة الحكومية للبنين. 

مستويات اللغة العربية جيدة في ثلثي المدارس الحكومية على األقل قياسًا إلى توقعات منهاج وزارة التربية والتعليم، 
ولكن أداء الطلبة السيما البنين منهم في مهارات القراءة والكتابة يعد منخفضًاَ قياسًا إلى المستويات الدولية.

المستويات التي تم تحقيقها في جميع المواد الدراسية الرئيسية في مدارس البنات أعلى بكثير مما هي عليه في مدارس 
البنين الحكومية. وفي معظم المواد الدراسية كانت الفجوة بين أداء البنين والبنات أكبر في مدارس الحلقة الثالثة.

حقق الطلبة تحسينات كبيرة في سلوكياتهم ومواقفهم خالل األعوام الثالثة الماضية، وما تزال الجوانب األخرى للتطور 
الشخصي للطلبة قوية.

عملية التعليم والتعلم بمستوى جودة جيد في أكثر من نصف المدارس الحكومية وبمستوى جودة متميز في واحدة من 
كل عشرين حصة دراسية، وهي بمستوى جودة مقبول في بقية المدارس الحكومية. وجودة التدريس في مدارس البنات 

أفضل إجمااًل من مدارس البنين.

عمليات التقييم بمستوى جودة جيد في أكثر من ثلث المدارس الحكومية، وهي نسبة أعلى بمرتين من المستوى الذي 
بمستوى  التقييم  ممارسات  من  كبيرة  نسبة  تزال  ما  المقابل  في  ولكن   ،2010-2009 الدراسي  العام  في  عليه  كانت 

جودة مقبول وحسب. 

أكثر من نصف المدارس الحكومية تطبق حاليًا منهاجًا تعليميًا بمستوى جودة جيد، بينما كان المنهاج بمستوى جودة 
متميز في 10% من المدارس الحكومية، ولكن ما يزال المنهاج التعليمي بمستوى جودة مقبول في العديد من المدارس 
نسبيًا  القصير  المدرسي  واليوم  الدراسية  للمواد  الضيق  بالنطاق  مترافقة  مزمنة  ضعف  مواطن  وتوجد  الحكومية. 

والخيارات المحدودة المتاحة لطلبة المراحل الدراسية العليا.

هذه  وحققت  الحكومية،  المدارس  من  كبير  عدد  في  وسالمتهم  الطلبة  صحة  على  المحافظة  ترتيبات  جودة  تحسنت 
الترتيبات مستوى جودة جيد أو متميز في 90% تقريبًا من المدارس الحكومية. 

القيادة المدرسية بمستوى جيد أو متميز في ثلثي المدارس الحكومية تقريبًا. والقيادة في مدارس البنين أضعف على نحو 
ملحوظ من مدارس البنات، السيما مدارس الحلقتين الثانية والثالثة بنين.
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اآلن  الماضية، وهي  الثالثة  الدراسية  الذاتي والتخطيط للتطوير تحسينات كبيرة خالل األعوام  التقييم  شهدت عمليات 
بمستوى جودة جيد في 37 من 79 مدرسة حكومية، وبمستوى جودة متميز في أربع مدارس حكومية.

تحسن دور مجالس األمناء في المدارس الحكومية على مدى األعوام الثالثة الماضية، السيما في العام الدراسي الماضي. 
يتم فيها تطبيق إشراف فعال على عملها من قبل مجموعة  التي ال  الحكومية  المدارس  وال يوجد سوى عدد قليل من 

استشارية أو مجلس لألمناء.

المدارس الخاصة

يوجد تطورٌ تدريجي إال انه ثابت في األداء العام للمدارس الخاصة.

يتزايد حاليًا بشكل ملحوظ عدد المدارس الخاصة في دبي التي تُقدم تعليمًا بالمستوى الجودة الجيد المتوقع من جميع 
المدارس في دبي، عما كانت عليه الحال قبل ثالثة أعواٍم.

نجحت جميع المدارس الخاصة تقريبًا في تحقيق تحسين ملحوظ في جوانب عملها الرئيسية خالل األعوام الثالث الماضية، 
على الرغم من أن درجة التحسين لم تكن كافية دائمًا لتحسين مستوى جودة األداء العام في عدد من المدارس الخاصة.

تحسين  في  نجحت   ،2009-2008 الدراسي  العام  في  المقبول  غير  جودة  بمستوى  العام  أداؤها  كان  خاصة  مدارس   7
مستوى جودة أدائها العام إلى المستوى “مقبول” خالل العامين الدراسيين 2009-2010 و2011-2010.

نجح الطلبة خالل األعوام الثالث الماضية بتحقيق تحسن ملحوظ في مستوى تحصيلهم وتقدمهم الدراسي في مواد 
اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم.

معظم المدارس التي حقق طلبتها مستوى تحصيل دراسي متميز في مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم هي 
مدارس تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا.

التحسن الذي حققه الطلبة في تحصيلهم وتقدمهم الدراسي في مادة اللغة العربية أقل بشكل ملحوظ من التحسن 
الذي حققوه في بقية المواد الدراسية الرئيسية خالل األعوام الثالث الماضية.

العديد من المدارس الخاصة نجحت بتحقيق تحسن ملحوظ في جودة عمليات التعليم والتعلم والتقييم.

أقلية ملحوظة من المدارس الخاصة نجحت بتحقيق تحسن ملحوظ في جودة المنهاج التعليمي الذي تقدمه، وأصبحت 
أكثر قدرة على تلبية احتياجات طلبتها التعليمية.

العديد من المدارس الخاصة نجحت بتقديم ترتيبات أفضل بكثير لحماية طلبتها وتقديم الدعم لهم، وتم هذا التحسن 
في الغالب في إطار استجابة تلك المدارس لتوصيات المقيمين التربويين بهذا الشأن.

تحظى المدارس الخاصة حاليًا بقيادة أفضل على نحو ملحوظ مما كانت عليه خالل السنوات الثالث الماضية. وأصبحت 
النصف في  أقل من  الخاصة، في حين كانت نسبتها  المدارس  ثلثي  أكثر من  أو متميز في  القيادة بمستوى جودة جيد 

العام األول من الرقابة المدرسية.

النتائج  هذه  وتبين  جيد،  جودة  بمستوى  حاليًا  العام  أداؤها  فرنسيًا  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  الخاصة  المدارس  جميع 
تحقيق هذه المدارس تحسنًا في مستوى أدائها العام مقارنة مع السنوات السابقة.
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حققته  الذي  التطور  من  شمولية  أقل  أو  أبطأ  والتعليم  التربية  وزارة  منهاج  تطبق  التي  الخاصة  المدارس  في  التطور 
المدارس الخاصة األخرى. وما يزال مستوى األداء العام ذاته تقريبًا في هذه المدارس. ولم تنجح هذه المدارس خالل األعوام 
والمنهاج  وتعلمهم،  الدراسي  وتقدمهم  الطلبة  وتحصيل  التقييم  عمليات  في  ملحوظ  تطور  بتحقيق  الماضية  الثالث 

التعليمي والقيادة.

ما يزال أداء المدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا باكستانيًا ضعيفًا، وما يزال مستوى اإلنجاز العام لطلبة هذه المدارس 
ضعيفًا. وكانت عمليات التعليم والتعلم والقيادة بمستوى جودة ”غير مقبول” في معظم هذه المدارس.

توصياٌت لوزارة التربية والتعليم

وكيفية  والتعليم  التربية  وزارة  منهاج  بنية  في  الموجودة  الضعف  مواطن  معالجة  والتعليم  التربية  وزارة  على  نقترح 
تطبيقه، وقد تم تحديد مواطن الضعف تلك والتأكيد عليها في الدورات الثالث الماضية من الرقابة المدرسية، وتتمثل 
مواطن الضعف هذه في الجوانب التالية: عدم قدرة المنهاج التعليمي على توفير االتساع الالزم، وعدم اتسامه بالمرونة 
توفير  وعدم  للطلبة،  يتيحها  التي  الخيارات  وقلة  التعليمي،  المنهاج  تطبيق  كيفية  في  الشديدة  القيود  بسبب  الالزمة، 

المدة الزمنية الالزمة للتعليم في العام الدراسي.

نقترح على وزارة التربية والتعليم معالجة مواطن الضعف الموجودة في مهارات القراءة والكتابة، والتباين الواسع جداً 
مدرسة  كل  في  عاجاًل  انتباهًا  تتطلب  التي  القضايا  من  كونها  الحكومية  المدارس  في  والبنات  البنين  بين  األداء  في 

حكومية وعلى صعيد النظام التعليمي.

نقترح على وزارة التربية والتعليم أن تقدم دعمًا منظمًا للمدارس الحكومية التي لم تحقق تحسنًا ملحوظًا منذ العام األول 
أن يتم االرتقاء  لعمليات الرقابة المدرسية، وبالدرجة األولى لمدارس الحلقتين الثانية والثالثة بنين. ومن المستبعد جداً 
بمستويات الطلبة في المواد الرئيسية بشكل ملحوظ، ما لم يتم تحسين معظم من ممارسات التدريس والتقييم ذات 

الجودة المقبولة حاليًا في هذه المدارس لتصبح بمستوى جودة "جيد".

نقترح على وزارة التربية والتعليم مراجعة الممارسة واسعة االنتشار في المدارس الحكومية، والتي تفرض على الطلبة من 
جميع الفئات العمرية إعادة سنة دراسية أو أكثر عند رسوبهم في امتحانات وزارة التربية والتعليم. وهذه المراجعة ضرورية 
على نحو خاص في حاالت الطلبة الذين تؤهلهم أعمارهم في الحالة الطبيعية ألن يتعلموا في مدارس تغطي مراحل 
دراسية أعلى. وحتى اآلن نادراً ما يتم األخذ بعين االعتبار توفير منهاج تعليمي مخصص لهؤالء الطلبة الذين يعيدون السنة 

الدراسية، ومن الواضح أن هذا اإلخفاق يُكرس عامًا بعد عام لدى العديد من هؤالء الطلبة.

نقترح على وزارة التربية والتعليم اتخاذ الخطوات الكفيلة بأن تكون األطعمة المتوفرة في مقاصف المدارس الحكومية  
عًة للطلبة على ممارسة العادات الغذائية الجيدة. ُمشجِّ

التي  الحكومية  المدارس  في  واإلدارة  القيادة  فعالية  لتحسين  منظمًا  دعمًا  تقدم  أن  والتعليم  التربية  وزارة  على  نقترح 
أن يكون باإلمكان إجراء التحسينات  مازالت بمستوى أدنى من المستوى الجيد المتوقع في دبي. ومن المستبعد جداً 
الجوهرية الالزمة في التعليم والتعلم والتقييم لالرتقاء بمستويات الطلبة في المواد الرئيسية، ما لم يتم إجراء المزيد 

من التطوير لقدرات القيادة في هذه المدارس.



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

27

توصياٌت للمدارس والمؤسسات التعليمية

المدارس الحكومية

القراءة  مهارات  الرئيسية:  المواد  من  مهمة  جوانب  في  للطلبة  الدراسي  التحصيل  بتحسين  عاجٍل  نحو  على  االهتمام 
والكتابة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية، والمهارات العلمية والمهارات في الرياضيات.

اتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة لمعالجة تدني إنجازات الطلبة، السيما في مدارس الحلقة الثانية والحلقة الثالثة بنين.

تحسين مستوى التعليم والتعلم في المدارس التي ال يتجاوز مستواها في هذا الجانب مستوى الجودة “مقبول” المنتشر 
للرقابة  األول  العام  منذ  ملحوظًا  تحسنًا  المستوى  هذا  فيها  يشهد  لم  التي  المدارس  في  وتحسينه  واسع،  نطاق  على 

المدرسية.

تحسين ممارسات التقييم في المدارس التي كان مستواها في هذا الجانب أدنى من المستوى الجيد المتوقع، وذلك عبر 
استخدام أهداٍف واضحٍة وتحسين جودة التغذية الراجعة التي يحصل عليها الطلبة من معلميهم.

رفع مستوى توقعات المعلمين من طلبتهم، السيما في مدارس الحلقة الثانية والحلقة الثالثة بنين، وتحسين جودة بيئة 
التعلم في هذه المدارس التي تخلو جدران غرف فصولها الدراسية من أية لوحات أو وسائل عرض، أو لوحات من أعمال 

الطلبة.

"جيد"  المستوى  من  أدنى  جودة  بمستوى  فيها  الجانب  هذا  يزال  ما  التي  المدارس  في  واإلدارة  القيادة  جوانب  تحسين 
المتوقع، بما في ذلك توزيع مسؤوليات القيادة، ومتابعة وتقييم عمليات التعليم والتعلم والتخطيط للتطوير.

منح وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية التي تتمتع بقيادة قوية صالحيات أكبر في اإلدارة وتوزيع األدوار والمسؤوليات 
على المعلمين باإلضافة إلى توزيع واستخدام المصادر التعليمية بهدف رفع الجودة والكفاءة ومستويات األداء. 

المدارس الخاصة

الخاصة  المدارس  وعلى  الخاصة.  المدارس  من  العديد  في  متدنيًا  العربية  اللغة  في  الدراسي  الطلبة  تحصيل  يزال  ما 
المواد  كبقية  أهميتها  ومستوى  العربية  اللغة  في  لطلبتها  الدراسي  والتقدم  التحصيل  مستويات  رفع  على  تعمل  أن 

الدراسية الرئيسية، من خالل الخطوات التالية:

• ضمان تولي قيادة المدرسة مسؤوليتها الكاملة عن تعزيز تعلم اللغة العربية كبقية المواد الدراسية الرئيسية.	

• تطبي���ق اس���تراتيجيات تعليم وتعلم فعالة تتيح مش���اركة الطلب���ة في تعلمهم من خالل اس���تخدام المصادر المالئمة 	
التي تتجاوز نطاق الكتب المدرسية المقررة.

• تمكين الطلبة من المشاركة في حوارات هادفة، وقراءة نطاق واسع من النصوص والتجاوب معها، والكتابة ألغراض 	
متنوعة ولشرائح متنوعة من الُقراء.

• ضمان تدريس مادة اللغة العربية من قبل معلمين مؤهلين ومدربين على نحو جيد.	
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المسائل  وحل  البيانات  معالجة  بمهارات  االهتمام  من  المزيد  إيالء  عبر  والعلوم  الرياضيات  في  الطلبة  أداء  تحسين 
والمشكالت، وتطوير المهارات العملية.

تحسين جودة التعليم والتعلم والتقييم في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

تطوير ممارساٍت أفضل للتقييم اليومي، بحيث يحصل الطلبة على معلوماٍت مفيدٍة حول الكيفية التي يمكنهم بها 
تحسين أعمالهم بالقياس مع األهداف الواضحة.

ضمان حصول جميع الطلبة عند تخرجهم من المدرسة على مؤهالت معترف بها دوليًا، تيسر لهم إمكانية تحديد خيارات 
مالئمة لهم من نطاق واسع من الخيارات بشأن متابعة تعليمهم. 

التأكد من تماشي سياسات القبول في المدارس الخاصة مع األهداف االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم حول الطلبة من 
ذوي االحتياجات اإلضافية، للحصول على دعم إضافي يناسب كل فرٍد منهم، بغرض دمجهم ضمن المنظومة التعليمية، 
وبحيث تتوافق هذه السياسات مع الغاية المعلنة في خطة دبي االستراتيجية، حول إيجاد ودعم تعليٍم شامل للطلبة من 

ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص. 

تقدمهم  تدعم  تحتيًة  بنيًة  التعلم،  صعوبات  من  يعانون  طلبًة  صفوفها  في  تقبل  التي  المدارس  كافة  امتالك  ضمان 
الجيدة، وممارسات متطورة على نحو مناسب لدمج هؤالء الطلبة مع بقية  التشخيص  ترتيبات  التعليمي وتتمثل في: 
ر الفرص الجيدة للحصول على المساعدة من مؤسساٍت  زمالئهم، وتوفر كادر متخصص يتمتع بالتأهيل المناسب، وتوفُّ

متخصصة خارجية.

تطوير سياسات وإجراءات فعالة لحماية الطفل.

تطبيق ترتيبات أفضل لتقديم إرشادات وتوجيهات سهلة وغنية بالمعلومات للطلبة حول مسيرتهم المهنية والتعليمية 
في المستقبل.

تحسين القيادة واإلدارة في المدارس التي ما يزال هذا الجانب فيها بمستوى جودة أدنى من المستوى »جيد« المتوقع، بما 
في ذلك توزيع مسؤوليات القيادة، ومتابعة وتقييم عمليات التعليم والتعلم والتخطيط للتطوير.
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المدارس الحكومية

أتم جهاز الرقابة المدرسية خالل الفترة من شهر يناير 2010 وحتى أبريل 2011 تطبيق عمليات الرقابة المدرسية على 79 
مدرسة حكومية في دبي.

الدراسية  األعوام  خالل  متتالية  مرات  ثالث  الحكومية  المدارس  من  العظمى  الغالبية  على  المدرسية  الرقابة  تطبيق  تم 
الثالثة الماضية.

80 مدرسة حكومية خضعت خالل العام الدراسي 2008-2009 للرقابة المدرسية للمرة األولى، وشهدت األعوام التالية 

دمج ثالث مدارس حكومية، وافتتاح مدرستين جديدتين ليصل عدد المدارس الحكومية في دبي إلى 79 مدرسة.
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مستوى جودة األداء العام للمدارس الحكومية

 جودة اداء العام للمدارس الحكومية
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22% من طلبة المدارس الحكومية
 يتلقون تعليمهم في مدارس نجحت 

في تحسين مستوى جودة أدائها العام 
خالل العامين الدراسيين
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أعداد الطلبة في المدارس الحكومية التي تم تطبيق الرقابة المدرسية عليها
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21%

57%

22%

توزع ا�طفال في رياض ا�طفال الحكومية تبعًا 
�دائها العام خالل العام الدراسي 2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

68%

15%

17%

 توزع البنين في مدارس الحلقة ا�ولى تبعًا �دائها
العام خالل العام الدارسي 2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

13%

72%

15%

 توزع البنين في مدارس الحلقة الثانية تبعًا   �دائها
العام خالل العام الدارسي   2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

27%

73%

توزع البنات في مدارس الحلقة ا�ولى تبعًا  
�دائها العام خالل العام الدارسي2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

34%

61%

5%

 توزع البنات في مدارس الحلقة الثانية تبعًا   �دائها
العام خالل العام الدارسي  2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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 ست مدارس حكومية تقدم حاليًا عملية تعليمية بمستوى جودة متميز، بينما لم تتمكن أية مدرسة حكومية من تحقيق 
جودة أداء متميز في العام األول من تطبيق الرقابة المدرسية. وثالث من هذه المدارس الستة هي رياض أطفال، واثنتين 
من مدارس الحلقة األولى، وواحدة مدرسة حلقة ثانية للبنات. وتجدر اإلشارة إلى أن إثنين من هذه المدارس هي مدارس 

نموذجية.

21 مدرسة حكومية نجحت بتحسين مستوى جودة أدائها العام عما كان عليه في العام الدراسي 2009-2008.

أن  من  الرغم  على  البنين  مدارس  حققته  عما  العام  أدائها  مستوى  في  أقوى  تحسنًا  الحكومية  البنات  مدارس  حققت 
مدرستين من مدارس البنين نجحتا بتحقيق أداء متميز. 

ازدادت نسبة المدارس الحكومية الجيدة والمتميزة من 40% إلى 50% منذ العام الدراسي 2009-2008.

75 % منها بتقديم عملية تعليمية جيدة أو متميزة، مقارنة  حققت رياض األطفال الحكومية تحسينات مهمة، إذ نجحت 
بنسبتها التي كانت أقل من 50% في العام الدراسي 2009-2008.

انخفض عدد المدارس الحكومية التي تقدم عملية تعليمية بمستوى جودة مقبول فقط )إنخفض العدد من 43 مدرسة 
في العام األول للرقابة إلى 39 مدرسة حاليًا(.

العام  في  مدارس  ثمانية  عددها  كان  حين  في  مقبول”،  ”غير  جودة  بمستوى  العام  أداؤها  حاليًا  واحدة  حكومية  مدرسة 
الدراسي 2009-2010 وخمس مدارس في العام الدراسي 2009-2008.

22 % من طلبة المدارس الحكومية يتلقون تعليمهم في مدارس نجحت في تحسين مستوى جودة أدائها العام خالل 

العامين الدراسيين 2009-2010 و2011-2010.

انخفض عدد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس حكومية أداؤها العام “غير مقبول” من 1,891طالبًا في العام 
الدراسي 2008-2009 إلى 501 طالب في العام الدراسي 2011-2010.

العام  11,319 طالبًا في  أو متميز من  العام جيد  أداؤها  يتلقون تعليمهم في مدارس حكومية  الذين  الطلبة  ازداد عدد 
الدراسي 2008-2009 إلى 13,838 طالبًا في العام الدراسي 2011-2010.

 توزع البنات في مدارس الحلقة الثالثة تبعًا   �دائها
العام خالل العام الدارسي  2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

73%

27%

 توزع البنات في مدارس الحلقة الثالثة تبعًا   �دائها
العام خالل العام الدارسي  2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد

38%
62%
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رسائل مهمة للمدارس الحكومية

تحسن تحصيل الطلبة الدراسي قلياًل في مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم خالل األعوام الدراسية الثالث الماضية. 
وما يزال أداء الطلبة منخفضًا في مادتي الرياضيات والعلوم قياسًا إلى المستويات الدولية. وتم تحقيق مستويات جيدة 
الدراسي  البنات  وتحصيل  الحكومية.  المدارس  من  فقط   %  45 إلى   %  40 بين  ما  في  والعلوم  الرياضيات  مادتي  في 
في مادة اللغة اإلنجليزية أفضل بكثير من تحصيل البنين في هذه المادة. وتحصيل الطلبة الدراسي في اللغة اإلنجليزية 

بمستوى جودة “غير مقبول” في ثلث مدارس الحلقة الثالثة الحكومية للبنين. 

مستويات اللغة العربية جيدة في ثلثي المدارس الحكومية على األقل قياسًا إلى توقعات منهاج وزارة التربية والتعليم، 
ولكن أداء الطلبة السيما البنين منهم في مهارات القراءة والكتابة يعد منخفضًاَ قياسًا إلى المستويات الدولية.

المستويات التي تم تحقيقها في جميع المواد الدراسية الرئيسية في مدارس البنات أعلى بكثير مما هي عليه في مدارس 
البنين الحكومية. وفي معظم المواد الدراسية كانت الفجوة بين أداء البنين والبنات أكبر في مدارس الحلقة الثالثة.

جودة التعليم والتعلم وفعالية القيادة واإلدارة المدرسية أفضل في مدارس البنات مما هي عليه في مدارس البنين.

حقق الطلبة تحسينات كبيرة في سلوكياتهم ومواقفهم خالل األعوام الثالثة الماضية، وما تزال الجوانب األخرى للتنمية 
الشخصية للطلبة قوية.

عملية التعليم والتعلم بمستوى جودة جيد في أكثر من نصف المدارس الحكومية وبمستوى جودة متميز في واحدة من 
كل عشرين حصة دراسية، وهي بمستوى جودة مقبول في بقية المدارس الحكومية.

عمليات التقييم بمستوى جودة جيد في أكثر من ثلث المدارس الحكومية، وهي نسبة أعلى بمرتين من المستوى الذي 
بمستوى  التقييم  ممارسات  من  كبيرة  نسبة  تزال  ما  المقابل  في  ولكن   ،2010-2009 الدراسي  العام  في  عليه  كانت 

جودة مقبول وحسب. 

أكثر من نصف المدارس الحكومية تطبق حاليًا منهاجًا تعليميًا بمستوى جودة جيد، والمنهاج بمستوى جودة متميز في 
10% من المدارس الحكومية، ولكن ما يزال المنهاج التعليمي بمستوى جودة مقبول في العديد من المدارس الحكومية. 

وتوجد مواطن ضعف مزمنة مترافقة بالنطاق الضيق للمواد الدراسية واليوم المدرسي القصير نسبيًا والخيارات المحدودة 
المتاحة لطلبة المراحل الدراسية العليا.

هذه  وحققت  الحكومية،  المدارس  من  كبير  عدد  في  وسالمتهم  الطلبة  صحة  على  المحافظة  ترتيبات  جودة  تحسنت 
الترتيبات مستوى جودة جيداً أو متميزاً في 90%  تقريبًا من المدارس الحكومية. 

القيادة المدرسية بمستوى جيد أو متميز في ثلثي المدارس الحكومية تقريبًا. والقيادة في مدارس البنين أضعف على نحو 
ملحوظ من مدارس البنات، السيما مدارس الحلقتين الثانية والثالثة بنين.

الماضية، وهي اآلن  الثالثة  الدراسية  الذاتي والتخطيط للتطوير تحسينات كبيرة خالل األعوام  التقييم  شهدت عمليات 
بمستوى جودة جيد في 37 من 79 مدرسة حكومية، وبمستوى جودة متميز في أربع مدارس حكومية.

تحسن دور مجالس األمناء في المدارس الحكومية على مدى األعوام الثالثة الماضية، السيما في العام الدراسي الماضي. 
يتم فيها تطبيق إشراف فعال على عملها من قبل مجموعة  التي ال  الحكومية  المدارس  وال يوجد سوى عدد قليل من 

استشارية أو مجلس لألمناء.
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التحصيل والتقدم الدراسي في المواد الدراسية الرئيسية

التحصيل والتقدم الدراسي في مادة التربية اإلسالمية 

واللغة  العربية،  واللغة  اإلسالمية،  )التربية  الرئيسية  الدراسية  المواد  في  الحكومية  المدارس  لطلبة  العام  األداء  كان 
اإلنجليزية والرياضيات، والعلوم( مستقراً على نطاق واسع على مدى األعوام الثالثة الماضية.

المواد  في  الدراسي  وتقدمهم  تحصيلهم  في  مهمة  جميعها  تكن  لم  تحسينات  الطلبة  حقق  فقد  ذلك،  من  وبالرغم 
الدراسية الرئيسية، ويوجد انخفاض واضح في مادة العلوم فقط على مدى األعوام الثالثة الماضية. 
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التحصيل الدراسي في مادة التربية اسالمية لدى طلبة المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

تحسن أداء طلبة المدارس الحكومية في مادة التربية اإلسالمية خالل الفترة الماضية من الرقابة المدرسية. وازدادت حاليًا 
نسبة الطلبة الذين حققوا تقدمًا دراسيًا جيداً أو متميزاً في هذه المادة )70 % تقريبًا( مقارنة بنسبتها التي كانت أكثر قلياًل 
أداء “غير مقبول” في هذه  2008-2009، وال يوجد حاليًا مدرسة حكومية تقدم مستوى  الدراسي  من النصف في العام 

المادة.

تحصيل الطلبة الدراسي بمستوى جيد على األقل في مادة التربية اإلسالمية في معظم مدارس الحلقة األولى والثانية 
أقلية فقط من مدارس  الدراسي بمستوى جيد في  التحصيل  بنات تقريبًا، وكان  الثالثة  الحلقة  بنات وفي جميع مدارس 

البنين بحلقاتها الثالث.

تمكن معظم األطفال في رياض األطفال الجيدة والمتميزة من تالوة آيات قصيرة من القرآن الكريم غيبًا على نحو صحيح 
في اجتماعات طابور الصباح وفي الحصص الدراسية، وأدركوا أهمية طاعة واحترام الوالدين والمعلمات.

حقق الطلبة البنين والبنات في معظم مدارس الحلقة األولى مستوى تقدم دراسي جيد في تالوة القرآن الكريم، وكان 
بوسع أقلية منهم فقط شرح األحاديث الشريفة المطلوبة بتعابيرهم الخاصة، وكان بوسع معظم الطلبة تكوين الروابط 
بين قيم اإلسالم ومواقف من حياتهم اليومية، إذ فهموا على سبيل المثال كيفية احترام اآلخرين، وأدركوا معنى الصلوات 

الخمس وأهميتها في الحياة اليومية للمسلم.
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الثانية معرفة أساسية باإلسالم، وكان بوسع معظمهم شرح  الحلقة  كان لدى غالبية الطلبة عند تخرجهم من مدارس 
معاني األحاديث الشريفة المطلوبة بتعابيرهم الخاصة، إال أن تطور مهاراتهم في التالوة كان اقل فعالية، وفي كثير من 
المدارس كان التأثير اإليجابي لقيم اإلسالم واضحًا على سلوكيات الطلبة وأفضت إلى تأسيس عالقات جيدة بين الطلبة 

وكادر المدرسة.

جيدة  مهارات  الطالبات  من  الكثير  وطورت  وقيمه،  لإلسالم  ناضجًا  فهمًا  الثالثة  الحلقة  مدارس  طالبات  معظم  طورت 
في تالوة آيات القرآن الكريم، واستطعن حفظ سور أطول من القرآن الكريم على نحو مالئم، وطورت معظم الطالبات 
معرفة جيدة بالشخصيات البارزة في اإلسالم وتاريخ صدر اإلسالم، وفي المقابل كانت نقاط القوة هذه أقل ظهوراً على 
نحو ملحوظ لدى الطلبة البنين في مدارس الحلقة الثالثة، واستطاع عدد قليل نسبيًا من البنين والبنات األكبر سنًا فهم 

التطبيقات العملية لمبادئ اإلسالم وقيمه في حياتهم اليومية.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

البنين خاصًة.  األكبر سنًا، والطلبة  الطلبة  الكريم السيما بين  القرآن  الطلبة في تالوة  توجد مواطن ضعف نسبية لدى 
وبوسع المدارس الحكومية تخصيص تركيز أكبر على تطبيق الطلبة لقيم اإلسالم في حياتهم اليومية وفي المجتمعات.
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التحصيل والتقدم الدراسي في مادة اللغة العربية 
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التحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية لدى طلبة المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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خالل العام الدارسي 2011-2010

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

 تحصيل الطلبة الدراسي في مادة اللغة العربية تبعًا للمرحلة الدراسية
خالل العام الدارسي 2011-2010

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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وارتفعت  الماضيين.  العامين  خالل  العربية  اللغة  في  الحكومية  المدارس  طلبة  أداء  في  قليل  إجمالي  تحسن  يوجد 
على نحو مضطرد نسبة الطلبة الذين يحققون مستويات جيدة في اللغة العربية قياسًا إلى توقعات منهاج وزارة التربية 

والتعليم، ثلثا الطلبة حاليًا يحققون مستويات جيدة أو متميزة قياسًا إلى طلبة في مثل أعمارهم.

انخفض عدد الطلبة غير القادرين على تحقيق مستوى جودة مقبول، وال يشكلون حاليًا سوى جزء صغير جداً من طلبة 
المدارس الحكومية.

التحصيل الدراسي في اللغة العربية بمستوى جودة جيد على األقل في غالبية مدارس الحلقة األولى بنات، وفي معظم 
مدارس الحلقة الثانية بنات وتقريبًا في جميع مدارس الحلقة الثالثة بنات، في حين كان التحصيل الدراسي باللغة العربية 
بمستوى جودة جيد في أقلية فقط من مدارس الحلقتين األولى والثانية بنين وفي نصف مدارس الحلقة الثالثة بنين تقريبًا. 

طور األطفال في الكثير من رياض األطفال مهارات استماع قوية وكان بوسعهم اتباع وتنفيذ التعليمات باللغة العربية 
الفصحى، وكان بوسعهم اإلجابة عن أسئلة بسيطة والتحدث بجمل قصيرة، وتمكن معظم أطفال رياض األطفال من 

كتابة أسمائهم، وكان باستطاعة األطفال األعلى قدرة كتابة جمل قصيرة.

استمرت مهارات الطلبة في التحدث واالستماع بالتطور في معظم مدارس الحلقتين األولى والثانية، وكان بوسع معظم 
وعلى  المفردات،  من  واسعة  حصيلة  باستخدام  أنفسهم  عن  التعبير  الثانية  الحلقة  مدارس  من  تخرجهم  لدى  الطلبة 
الرغم من أن معظم الطلبة كان بوسعهم تقديم إجابات قصيرة صحيحة عن أسئلة مباشرة والمشاركة في مجموعات 
النقاش، إال أن عدداً قلياًل نسبيًا من الطلبة كان باستطاعتهم المشاركة في محادثات طويلة حول األعمال التي يقومون 
بها. وتطورت مهارات الطلبة في القراءة إلى مستوى مقبول على األقل في معظم مدارس الحلقتين األولى والثانية، 

ولكن لم يتم تشجيع الطلبة على القراءة باستقاللية سوى في عدد قليل من المدارس.

تعامل معظم طلبة مدارس الحلقة الثالثة بنجاح مع متطلبات منهاج اللغة العربية، وكانت البنات أكثر نجاحًا من البنين 
في  اللغوية  مهاراتهم  استخدام  على  قدراتهم  تطوير  من  الطلبة  من  نسبيًا  قليل  عدد  سوى  يتمكن  لم  ولكن  إجمااًل. 
التواصل بثقة وفعالية من خالل الكتابة، وكثير من الطلبة لم يكتسبوا لدى وصولهم إلى نهاية المرحلة الثانوية سوى 
الكتابة  مهارات  الطلبة  من  قليل  عدد  لدى  وكان  الشخصية،  االهتمامات  تلبية  بغرض  القراءة  مهارات  في  قليلة  خبرات 
ألغراض متنوعة ولشرائح مختلفة من الُقراء، ولقد أدت مواطن الضعف تلك إلى أن ترك الكثير من الطلبة غير مؤهلين 

بشكل كاٍف لاللتحاق بالتعليم الجامعي عند بلوغهم نهاية المرحلة الثانوية
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الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

في  مهاراتهم  من  أضعف  والكتابة  القراءة  في  الطلبة  مهارات 
الحكومية  المدارس  طلبة  أداء  أكده  ما  وهذا  واالستماع.  التحدث 
الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا في اختبارات PISA للعام 2009. وكان 
أداء  من  أقل  القراءة  مهارات  في  الحكومية  المدارس  طلبة  أداء 
المدارس  طلبة  )باستثناء  األخرى  الخاصة  المدارس  في  زمالئهم 
المدارس  التربية والتعليم وطلبة  وزارة  التي تطبق منهاج  الخاصة 
التي تطبق منهاجًا تعليميًا باكستانيًا(، وأقل على نحو ملحوظ من 
المعدل الدولي. وتفوقت البنات على البنين في مهارات القراءة 
البنات  بين  األداء  في  التفاوت  وكان  الحكومية،  المدارس  في 
التفاوت  وكان  األخرى.  البلدان  معظم  إلى  قياسًا  األكبر  والبنين 
الطلبة  بين  اتساعًا  أكثر  القراءة  مهارات  في  والبنات  البنين  بين 
ذوي التحصيل الدراسي المتدني. و30% تقريبًا من طلبة المدارس 
الحكومية الذين شاركوا في اختبارات PISA كانت مستوياتهم أقل 

من أدنى مستوى دولي لكفاءة القراءة.

في  والبنات  البنين  بين  األداء  في  جداً  الواسع  والتباين  والكتابة،  القراءة  مهارات  في  الموجودة  الضعف  مواطن  تعد 
المدارس الحكومية من القضايا التي تتطلب انتباهًا عاجاًل في كل مدرسة حكومية وعلى صعيد النظام التعليمي.

مادة  في  مستواي  عن  راضيًا  لست  “أنا 

أن  الواضح  من  ألنه  العربية،  اللغة 

اللغة  في  أكتسبها  التي  المهارات 

التي  المهارات  من  أكثر  اإلنجليزية 

فلقد  العربية،  اللغة  في  اكتسبتها 

أتاحت لي المهارات التي تعلمتها في 

على  قدراتي  أطور  أن  اإلنجليزية  اللغة 
اإلبداع واالبتكار”.

يوسف، طالب في الصف العاشر.

“نكتب عن المواضيع ذاتها عامًا بعد عام 

في اللغة العربية، والحال ذاته في الكتب 

المدرسية التي تتكرر فيها المواضيع 

الدراسية عامًا بعد عام، كما أن هذه 

المواضيع ال تقدم لنا المتعة أو التحفيز. 

وفي المقابل تتيح لنا مادة اللغة اإلنجليزية 

أن نكتب عن مواضيع تهمنا وتتعلق بنا، 

مثل “وظائف المرأة في الجيش” أو “الوقت”، 

أما في مادة اللغة العربية ما زلنا نكتب عن 

فصل الربيع منذ الصف الرابع”.

فاطمة، طالبة في الصف الحادي عشر.
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التحصيل والتقدم الدراسي في مادة اللغة اإلنجليزية

التحصيل الدراسي في مادة اللغة ا�نجليزية لدى طلبة المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

17

13

2

43

43

42

40

40

53

4

3

التقدم الدراسي في مادة اللغة ا�نجليزية لدى طلبة المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

 

14

7

4

15

54

48

55

46

32

45

37

31

4

8

تحصيل الطلبة الدراسي في مادة اللغة ا�نجليزية تبعًا للمرحلة الدراسية
خالل العام الدارسي  2011-2010 

حلقة ثالثة

حلقة ثانية

رياض أطفال

حلقة أولى

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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لم تحدث تقريبًا أي تغييرات مهمة على التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس 
الرقابة  من  الماضية  الثالثة  األعوام  خالل  اإلنجليزية  اللغة  مادة  في  الحكومية 
المدرسية، وحدثت زيادة طفيفة في عدد المدارس الحكومية التي حقق طلبتها 
مستوى تحصيل وتقدم دراسي جيد في هذه المادة، وعلى نحو مشابه انخفض 
حاالت التحصيل الدراسي غير المقبول في اللغة اإلنجليزية بين طلبة المدارس 
أو متميزاً في  الحكومية. ويحقق قسم أكبر من الطلبة حاليًا تقدمًا دراسيًا جيداً 
تحصيل  مستويات  في  تحسن  حدوث  احتمال  إلى  ذلك  يشير  وقد  المادة،  هذه 

الطلبة في المستقبل.

اتباع  الروضة  مرحلة  نهاية  إلى  وصولهم  عند  أطفال  من  الكثير  بوسع  كان 
التي  القصص  حول  بتمّكن  والتحدث  اإلنجليزية،  باللغة  معلماتهم  تعليمات 

سمعوها، وفي رياض األطفال األفضل أداًء استطاع األطفال تطوير مهارات مالئمة في مهارات القراءة والكتابة المبكرة. 
وكان بوسع الكثير من األطفال كتابة أسمائهم باللغة اإلنجليزية وكتابة عناوين لرسوماتهم بكلمات قصيرة وباستخدام 
الحروف الكبيرة والصغيرة على نحو صحيح، ونجح عدد قليل من األطفال في كتابة جمل بسيطة من خالل تقطيعها إلى 

مقاطع صوتية.

تحصيل البنات الدراسي العام في مادة اللغة اإلنجليزية أقوى بكثير من تحصيل 
البنين في مدارس الحلقة األولى، وفي مدارس الحلقة الثانية على وجه الخصوص. 
50% تقريبًا من مدارس الحلقة  وحققت البنات مستوى تحصيل دراسي جيد في 
كان  حين  في  بنات،  الثانية  الحلقة  مدارس  من  تقريبًا   %75 وفي  بنات  األولى 
التحصيل البنين الدراسي في مادة اللغة اإلنجليزية بمستوى جيد في ربع مدارس 
الحلقة األولى بنين، وال يوجد تحصيل دراسي جيد في مدارس الحلقة الثانية بنين.

استمر معظم الطلبة في تطوير قدراتهم على التخاطب باللغة اإلنجليزية بسرعة 
طرح  الدراسية  الصفوف  جميع  في  الطلبة  معظم  بوسع  وكان  عادية،  محادثة 
يتم  ما  وغالبًا  مألوفة،  لغة  باستخدام  بسيطة  أسئلة  عن  واإلجابة  بسيطة  أسئلة 
تقديم الدعم لهم في هذا الجانب من خالل استخدام وسائل بصرية مناسبة. ومع وصولهم إلى نهاية الحلقة الثانية كان 
باستطاعة معظم الطلبة تحدث اللغة اإلنجليزية بثقة، مع اختيار الكلمات الصحيحة ونطقها على نحو صحيح، واستطاع 
الطلبة األعلى قدرة استخدام المفردات والتراكيب اللغوية الجديدة عليهم بسهولة أثناء مشاركتهم مجموعات النقاش 
معظم  في  ولكن  وفهمها،  وبسيطة  قصيرة  نصوص  قراءة  الطلبة  من  الكثير  باستطاعة  وكان  الصفية،  والنقاشات 
مدارس الحلقة الثانية نادراً ما قرأ الطلبة نصوصًا نثرية مطولة باللغة اإلنجليزية. وكان بوسع معظم الطالبات في غالبية 
مدارس الحلقة الثانية كتابة جمل قصيرة صحيحة قواعديًا وإمالئيًا، وعلى الرغم من أن غالبية البنين والبنات يستطيعون 

مع تلقي المساعدة الكتابة باللغة اإلنجليزية باستقاللية، إال أن الطلبة في 
معظم المدارس لم يتمكنوا من فعل ذلك بانتظام، وتعلم عدد قليل من 
الطلبة كيفية كتابة مسودة وتحرير النص الذي يكتبونه ومراجعتها، وفي 
معظم المدارس لم يتعلم سوى عدد قليل من الطلبة فقط كتابة فقرات 
سوى  الطلبة  معظم  بوسع  يكن  ولم  اإلنجليزية،  باللغة  صحيحة  مطولة 

كتابة إجابات بسيطة فقط عن األسئلة.

حصيلتهم  توسيع  استطاعوا  سنًا  األكبر  والبنات  البنين  الطلبة  من  الكثير 
من المفردات، والتحدث بجمل أطول وشرح أفكار أكثر تعقيداً، وكان بوسع 
المشاركة في محادثات  الحادي عشر والثاني عشر  معظم طلبة الصفين 
أساسية، وتمكن بعض الطلبة من فهم أحاديث متطورة بسهولة، وكان 
الرئيسية من المعلومات الواردة  باستطاعة معظم الطلبة تحديد النقاط 

“لدي شعور بأن لغتي اإلنجليزية 

ال تتحسن ألني ال أحصل على 

فرص القراءة والكتابة باألسلوب 

اإلبداعي الذي أرغب به، فنحن 

دائمًا نكتب مراراً وتكراراً مقاالت 

حول مواضيع تختارها معلمتنا”.
ليلى، طالبة في الصف 

الثامن.

يوجد في مادة اللغة اإلنجليزية 

تشديد أكبر على تعلم المفردات 

ومهارات الكتابة والمقاالت، أكثر 

مما هو موجود في مادة اللغة 

العربية. ومقاطع القراءة في اللغة 

اإلنجليزية أكثر إمتاعًا ومالئمة 
ألعمارنا”.

نور، طالبة في الصف التاسع.

“لم نتعلم كتابة مقاالت مطولة 

على النحو المتوقع منا في 

الجامعة. ومعظم المقاالت التي 

نكتبها تتألف من 200 إلى 300 

كلمة، وغالبًا ما نلجأ إلى نسخها من 
موقع ويكيبيديا”.

فاطمة، طالبة في الصف الحادي 
عشر.
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في فقرات نصية قصيرة، كما تمكن غالبية الطلبة من قراءة نصوص متدرجة بالصعوبة واستخالص معلومات بسيطة 
وذات صلة منها.

ومن جهة أخرى، كان التفاوت في مستويات تحصيل المهارات اللغوية أكثر اتساعًا بين الطلبة األكبر سنًا، وكان تحصيل 
البنات الدراسي في مادة اللغة اإلنجليزية بمستوى جيد على األقل في نصف مدارس الحلقة الثالثة تقريبًا، في حين كان 
تحصيل البنين الدراسي في هذه المادة بمستوى جودة جيد في عدد قليل فقط من مدارس الحلقة الثالثة، وكذلك أداء 

البنين في مهارات القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية أضعف على نحو ملحوظ من أداء البنات في مدارس الحلقة الثالثة.

المدرسية  الكتب  خارج  من  اإلنجليزية  باللغة  الشخصية  القراءة  في  والبنات  البنين  الطلبة  من  نسبيًا  قليل  عدد  شارك 
المقررة، وكانت مهارات الكتابة باللغة اإلنجليزية هي المهارات األقل تطوراً لدى طلبة مدارس الحلقة الثالثة، ولم يكن 

بوسع سوى الطلبة األعلى قدرة أداء الكتابة المطولة على نحو صحيح ولمجموعة متنوعة من األغراض الواقعية. 

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

مهارات القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية أقل تطوراً على نحو ملحوظ من مهارات التحدث واالستماع لدى طلبة المدارس 
الحكومية من جميع الفئات العمرية. وال يوجد سوى القليل جداً من أنشطة القراءة بغرض االستمتاع وتلبية االهتمامات 
الشخصية، كما أن نطاق النصوص المستخدمة ضيق جداً في المدارس الحكومية. وال يمتلك سوى عدد قليل جداً من 
الطلبة القدرة على تطوير قدراتهم على تبرير وجهات نظرهم من خالل كتابة نصوص موسعة بفعالية. وعلى المدارس 

الحكومية تحقيق تحسينات مهمة في هذه الجوانب المهمة من اللغة اإلنجليزية. 
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 تعميم الممارسات الجيدة

في مدرسة جميرا النموذجية تحسنت مهارات الطالبات في 
الكتابة باللغة اإلنجليزية بفضل تطبيق خطوات فعالة في 
الكتابة منذ بداية العام الدراسي 2010-2011، وتتألف هذه 
العملية من مرحلة التخطيط لما قبل الكتابة ومن ثم كتابة 
قيادة  أعضاء  طور  ولقد  ذلك.  بعد  وتحريره  لنص  مسودة 
لهذا  عمل  خطة  الدراسية  المواد  أقسام  ورؤساء  المدرسة 
الجانب في ضوء التوصية الواردة في تقرير الرقابة السابق 
الطالبات  لدى  الكتابة  مهارات  تحسين  على  تركز  التي 
على  الخطة  هذه  وتتضمن  الدراسية،  الصفوف  جميع  في 
خطوات تدريجية لتحقيق هدف المدرسة الرئيسي المتمثل 

في تحسين مهارات الكتابة لدى الطالبات.

وبدأت المدرسة بتقييم مستويات الطالبات في مهارات 
كما  تشخيصية،  الختبارات  إخضاعهن  خالل  من  الكتابة 
فهمهن  لتعزيز  محددة  تدريب  ورش  للمعلمات  قدمت 
نهائي،  كُمخرج  فقط  وليس  متكاملة  كعملية  للكتابة 
تدريبًا حول فعالية تقديم تغذية  المعلمات  كما تلقت 
اإلنجليزية  اللغة  قسم  وبدأ  للطالبات.  مفصلة  راجعة 
أصبحت   ”My Writing, My Print“ المشروع  بتنفيذ 
التمهيد  بأنشطة  دراية  على  خالله  من  الطالبات 
القتراح  بينهن  فيما  بالتعاون  الطالبات  وبدأت  للكتابة. 
بياني  مخطط  شكل  على  تنظيمها  ثم  ومن  األفكار 

مفيد، مثل خرائط المفاهيم ومخططات تنظيمية.

المسودة  كتابة  هي  الكتابة  عملية  في  التالية  والخطوة 
األولى، ثم تتلقى الطالبات تغذية راجعة مفيدة ومفصلة من 
المعلمة ومن زميالتهن حول المسودة األولى التي يعتمدن 
التغذية  وتتضمن  النهائية.  النسخة  وكتابة  تحرير  في  عليها 
استخدام  حول  مالحظات  المعلمات  تقدمها  التي  الراجعة 
مفردات  واستخدام  واإلبداع  األفكار  وجودة  النحو  قواعد 
في  المعلمة  مالحظات  من  االستفادة  على  وعالوًة  محددة، 
معايير  على  الطالبات  تعتمد  النهائية،  المخرجات  تحسين 

محددة لتقييم كتاباتهن وكتابات زميالتهن أيضًا.

وعلى الرغم من أن عدداً قلياًل من الطالبات يواجهن حتى 
اآلن صعوبات في التعبير عن أفكارهن باللغة اإلنجليزية، إال 
أن تطور هذه العملية في الكتابة قد ساعد جميع الطالبات 
يالئم  بما  الكتابة  على  قادرات  أنهن  حقيقة  إدراك  على 
الواقعية،  األغراض  من  متنوعة  ولمجموعة  مستوياتهن 
تلو  خطوة  إتمامها  يمكن  عملية  عن  عبارة  الكتابة  ألن 
المعلمة  بأن  الطمئنانهّن  الطالبات  أداء  وتحّسن  األخرى. 
كما  خطوة،  كل  في  الدعم  لهن  سيقدمن  وزميالتهن 
والتقييم  النفس  على  االعتماد  أهمية  الطالبات  أدركت 

الذاتي لتحسين مهاراتهن في الكتابة.

مدرسة جميرا النموذجية للتعليم األساسي
مديرة المدرسة: هيرا المهيري

كتابة مسودة النص وتحريره باالستعانة بالتغذية الراجعة من المعلمة يؤدي إلى تحسين مهارات الطلبة 
في الكتابة الموسعة باللغة اإلنجليزية
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“أصبحت الكتابة متعة بالنسبة لي، وأشعر بالسرور عندما 
األفكار”.  من  المزيد  منها  لنستلهم  فيديو  مقاطع  نشاهد 

طالبة في الصف الخامس

“أتاح تدريس هذه العملية في الكتابة لطالبات أن يمضين 
وأصبحت  الكتابة.  كيفية  وفهم  الكتابة  في  ممتعة  أوقاتًا 
ألغراض  الكتابة  باستطاعتهن  وأصبح  أكبر،  مشاركتهن 

واقعية”. معلمة اللغة اإلنجليزية.

حقًا،  مهم  الكتابة  في  العملية  هذه  تطبيق  أن  "أعتقد 
العربية  اللغة  مادتي  في  ذاتها  العملية  استخدمنا  ولقد 
واللغة اإلنجليزية وهذا ما يساعدنا، واستمتع حاليًا في تحرير 

الكتابة مع زميالتي”. طالبة في الصف التاسع.

التفكير الجماعي يساعدني حقًا  “أظن أن تطبيق أسلوب 
ألنه ينظم أفكارنا، وكذلك فإن المناقشة قبل الكتابة تُعد 
بسهولة”.  الكتابة  في  كليهما  من  ونستفيد  أيضًا،  جيدة 

طالبة في الصف التاسع.
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لم تحدث خالل األعوام الثالثة الماضية تغييرات مهمة في تحصيل طلبة المدارس الحكومية وتقدمهم الدراسي في مادة 
الرياضيات. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التحصيل والتقدم الدراسي المتميز في هذه المادة إال أنها حتى اآلن ال تشكل 

سوى نسبة صغيرة جداً بين طلبة المدارس الحكومية، وحدث انخفاض مشابه في نسبة األداء غير المقبول بين الطلبة.

جميع األطفال تقريبًا كان بوسعهم لدى وصولهم إلى نهاية مرحلة الروضة العد باللغتين العربية واإلنجليزية، وتمكن 
معظم األطفال من استيعاب مفاهيم الرياضيات البسيطة، مثل “أكبر وأصغر” و “أكثر وأقل”. وحقق األطفال في رياض 
واألعداد  الهندسية  واألشكال  األنماط  تعلم  في  العملية  التجهيزات  من  جداً  جيدة  استفادة  والمتميزة  الجيدة  األطفال 
وعمليات الجمع والطرح البسيطة، وأمضى معظم األطفال في رياض األطفال هذه أوقاتًا ممتعة في حصص الرياضيات 
لوصف  الرياضية  المصطلحات  استخدام  في  متمكنين  وكانوا  اللعب،  أوقات  في  الرياضيات  أنشطة  ممارسة  واختاروا 

العالم المحيط بهم.

تحصيل البنات الدراسي في مادة الرياضيات بمستوى جودة جيد إجمااًل في نصف مدارس الحلقة األولى تقريبًا وفي غالبية 
مدارس الحلقة الثانية، وفي المقابل تحصيل البنين الدراسي في مادة الرياضيات بمستوى جيد في ثلث مدارس الحلقة 

األولى تقريبًا وفي عدد قليل فقط من مدارس الحلقة الثانية.

في الكثير من مدارس الحلقة األولى والحلقة الثانية أحرز الطلبة من البنين والبنات تقدمًا دراسيًا متفاوتًا في الرياضيات. 
وتمكن غالبية الطلبة من تطوير مهاراتهم في التعامل مع األعداد وأداء العمليات الحسابية بمستوى متوافق مع توقعات 
منهاج وزارة التربية والتعليم، وتعلموا خصائص األشكال الهندسية وتمييز قيم الكسور أيضًا، كما تعلم الطلبة األكبر سنًا 
استخدام الجبر في حل المسائل، إال أن غالبية الطلبة في الكثير من المدارس يتسمون باعتمادهم المفرط على استخدام 

اآلالت الحاسبة ألداء أبسط العمليات الحسابية ونادراً ما كانوا يتحققون من صحة إجاباتهم.

ومن جانب آخر، عدد قليل من الطلبة طوروا مستوى جيداً في مهارات حل المسائل ومهارات اإلحصاء والرسوم البيانية، 
وكان بوسع الطلبة في الكثير من المدارس حفظ الصيغ الرياضية وتعلم تقنيات الحل، لكنهم نادراً ما كانوا يتجاوزون 
االستقصاء  أداء  في  مهاراتهم  لتطوير  الفرص  من  جداً  قليل  عدد  سوى  لهم  يُتح  ولم  المقررة،  المدرسية  الكتب  نطاق 
باالعتماد على أنفسهم من أجل حل مسائل الرياضيات، وال توجد سوى أدلة قليلة على تقديم تحديات للطلبة تتيح لهم 

توسيع معارفهم ومهاراتهم أو تطبيقها على مواقف من الحياة الواقعية.

الثالثة بنات وفي  الحلقة  الرياضيات بمستوى جودة جيد في أكثر من نصف مدارس  العام في مادة  الدراسي  التحصيل 
الثالثة، حتى  الحلقة  الطلبة في مدارس  أداء  بين مستويات  التفاوت مستمراً  يزال  بنين، وما  الثالثة  الحلقة  ثلث مدارس 

التحصيل والتقدم الدراسي في مادة الرياضيات 

التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلبة المدارس الحكومية
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3
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منهم  المنتظرة  التوقعات  تفوق  مستويات  تحقيق  من  عمومًا  الطلبة  وتمكن  أداًء.  األفضل  الثالثة  الحلقة  مدارس  في 
في استخدام األعداد، ولقد ساهم هذا التأسيس في مساعدتهم على تطوير كفاءتهم في استخدام الجبر. وفي الكثير 
من المدارس كان بوسع غالبية الطلبة لدى وصولهم إلى الصف العاشر حل المعادالت التربيعية واستخدام المعلومات 
الالزمة ألداء مهام  القدرات  امتالك  إلى  الطلبة  للدالة. ويحتاج معظم  البياني  المخطط  التي يحصلون عليها في رسم 
االستقصاء في الرياضيات باالعتماد على أنفسهم واستكشاف حلولهم الخاصة للمسائل والمشكالت، وتُعد مهارات 
معالجة البيانات وتطبيق الرياضيات على مواقف من الحياة الواقعية –خارج المدرسة مثاًل- مواطن ضعف مشتركة بين 

الطلبة. 

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

2009، أنهم بحاجة إلى  PISA للعام  15 عامًا في اختبارات  أظهرت نتائج طلبة المدارس الحكومية الذين تبلغ أعمارهم 
أداء  من  أقل  االختبارات  هذه  في  الحكومة  المدارس  طلبة  نتائج  كانت  فقد  الرياضيات،  في  مهاراتهم  معظم  تحسين 
التربية والتعليم وطلبة  زمالئهم في المدارس الخاصة األخرى )باستثناء طلبة المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة 
المدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا باكستانيًا(، وأقل على نحو ملحوظ من المعدل الدولي، إذ كانت نتائج 40% من 
طلبة المدارس الحكومية الذين شاركوا في اختبارات PISA لمادة الرياضيات أقل من أدنى مستوى دولي لكفاءة األداء 

في الرياضيات.

من  الدولية  للمستويات  وفقًا  العربية  الناطقين  الطلبة  لدى  الرياضيات  مهارات  في  الموجودة  الضعف  مواطن  تعد 
القضايا التي تتطلب انتباهًا عاجاًل في كل مدرسة حكومية وعلى صعيد النظام التعليمي.
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التحصيل والتقدم الدراسي في مادة العلوم
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تقدم الطلبة الدراسي في مادة العلوم
خالل العام الدارسي 2010-2011

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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تحصيل الطلبة الدراسي  (بنين، بنات، رياض أطفال) في مادة العلوم
خالل العام الدارسي 2011-2010 

بنين

رياض أطفال

بنات

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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تحصيل الطلبة الدراسي في مادة العلوم تبعًا للمرحلة الدراسية
خالل العام الدارسي 2011-2010 

حلقة ثالثة

حلقة ثانية

رياض أطفال

حلقة أولى

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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أظهرت عمليات الرقابة المدرسية حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في تحصيل الطلبة الدراسي في مادة العلوم في العام 
الثاني من الرقابة المدرسية قياسًا إلى مستوياتهم في العام األول، وقد يعود ذلك إلى تغييرين مهمين تم إدخالهما في 

العام الدراسي 2009-2010 على الجزء المتعلق بمادة العلوم في إطار الرقابة المدرسية.

التعديل األول، هو تضمين مرحلة الروضة والصفوف الدراسية من األول إلى السادس في تقييم مستوى تحصيل الطلبة 
وتقدمهم الدراسي في مادة العلوم، ألن الرقابة المدرسية ركزت في عامها األول على تقييم التحصيل والتقدم الدراسي 

في مادة العلوم لدى طلبة المرحلة الثانوية.

المستويات  قياسًا  العلوم  مادة  في  الدراسي  وتقدمهم  الطلبة  تحصيل  تقييم  على  التركيز  زيادة  هو  الثاني،  التعديل 
الدولية، والتي تتطلب تركيزاً كبيراً من الرقابة المدرسية على تقييم مهارات الطلبة العملية والتجريبية، وجوانب تعلمهم 
في العلوم، والتي كانت ال تحظى عادة باهتمام وتركيز كبيرين في المدارس الحكومية. وكان للتركيز على هذه العناصر 
في مادة العلوم مساهمة كبيرة في حدوث انخفاض واضح في مستويات التحصيل والتقدم الدراسي في العلوم لدى 

طلبة المدارس الحكومية السيما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة.

تجدر اإلشارة إلى أن تقييم تقدم الطلبة الدراسي في مادة العلوم كانت أكثر استقراراً وثباتًا خالل األعوام الثالثة الماضية 
من تطبيق الرقابة المدرسية. ولقد تم تقييم تقدم الطلبة الدراسي بمستوى جودة جيد في 60% من المدارس الحكومية 
خالل العام الدراسي 2010-2011. ويعود هذا االستقرار إلى حقيقة أن التقدم الدراسي يقيس المكاسب التي يحققها 
الطلبة في تعلمهم قياسًا إلى قدراتهم ومستوياتهم السابقة عند التحاقهم بالمدرسة، وقد يشير التحسن في التقدم 

الدراسي إلى تحقيق تحسن مستقباًل في مستويات التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مادة العلوم.

قد  مقبول”  “غير  جودة  بمستوى  فيها  العلوم  مستويات  كانت  التي  الحكومية  المدارس  نسبة  أن  أيضًا  ذكره  والجدير 
انخفضت كثيراً خالل عمليات الرقابة المدرسية الماضية. 

مهارات  لدى  كانت  حيث  العلوم،  مادة  تعلم  في  لألطفال  جيدة  بداية  تقديم  في  األطفال  رياض  من  الكثير  نجحت 
األطفال  وتعلم  والماء.  الزيت  مزج  مثل  البسيطة  المخبرية  التجارب  أداء  في  جداً  متطورة  لديهم  العلمي  االستقصاء 
مالحظة التغيرات بدقة وشرحوها لزمالئهم، واستطاعوا استخدام المصطلحات العلمية لشرح النتائج التي توصلوا إليها. 

وفي رياض األطفال األفضل أداًء كان بوسع األطفال تطوير فرضياتهم الخاصة واقتراح أساليب للتحقق من صحتها.

في مدارس الحلقة األولى كان التحصيل الطلبة الدراسي في مادة العلوم بمستوى جيد في ثلث مدارس البنين تقريبًا 
وربع مدارس البنات، وفي الحلقة الثانية كان التحصيل الطلبة الدراسي بمستوى جيد في نصف مدارس البنات تقريبًا، وفي 
ُخمس مدارس البنين تقريبًا. وفي مدارس الحلقتين األولى والثانية األفضل أداًء استمر الطلبة في تنفيذ مهام االستقصاء 
هذه  تلق  لم  حين  في  العلمية،  المصطلحات  باستخدام  إليها  توصلوا  التي  النتائج  وشرحوا  صحيح  نحو  على  العملي 
إال  علمية  معرفة  الطلبة  معظم  ويكتسب  الحكومية.  المدارس  غالبية  لدى  ضئياًل  اهتمامًا  سوى  العلوم  من  الجوانب 
يتلقى  وال  ناقد.  بأسلوب  حولهم  من  العلمية  األمور  استكشاف  من  تمكنهم  االستقصاء  في  مهارات  إلى  بحاجة  أنهم 
العديد من الطلبة سوى تأسيسًا ضعيفًا في المنهج العلمي: التوقع والمشاهدة ووضع الفرضيات واختبارها. لذلك ليس 
بوسع سوى عدد قليل من الطلبة مناقشة القضايا العلمية مع استخدام مهارات التفكير الناقد ومهارات التفكير العليا 

في العلوم.

كان تحصيل الطلبة الدراسي بمستوى جيد في أقل من نصف مدارس الحلقة الثالثة بنات وفي ثلث مدارس الحلقة الثالثة 
بنين، وما يزال التفاوت ذاته قائمًا في مدارس الحلقة الثالثة في الكثير من خبرات الطلبة في مادة العلوم، وغالبًا ما كان 
أداء الطلبة العملي مقتصراً على اتباع التعليمات لتوضيح ما تعلمه الطلبة في غرفة الفصل الدراسي، وال يتم سوى في 

المدارس الحكومية األفضل أداًء التركيز على تطوير مهارات الطلبة في االستقصاء واالستعالم واختبار الفرضيات.
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الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

أظهرت نتائج طلبة المدارس الحكومية الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا في اختبارات 
نتائج  وكانت  العلمية،  مهاراتهم  تحسين  إلى  بحاجة  أنهم   ،2009 للعام   PISA

طلبة المدارس الحكومية في هذه االختبارات أقل من أداء زمالئهم في المدارس 
الخاصة األخرى )باستثناء طلبة المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية 
على  وأقل  باكستانيًا(،  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  المدارس  وطلبة  والتعليم 

نحو ملحوظ من المعدل الدولي. 

مدارس  في  طلبة  على  تفوقن  كما  العلوم،  في  البنين  على  البنات  تفوقت 
أخرى غير حكومية، وكان التفاوت في األداء بين البنات والبنين األكبر قياسًا إلى 
الحكومية  المدارس  طلبة  من   %30 مستويات  وكانت  األخرى.  البلدان  معظم 
في  للكفاءة  دولي  مستوى  أدنى  من  أقل   PISA اختبارات  في  شاركوا  الذين 

العلوم. 

جداً  الواسع  والتباين  العلمية،  المهارات  في  الموجودة  الضعف  مواطن  تعد 
في األداء بين البنين والبنات في المدارس الحكومية من القضايا التي تتطلب 

انتباهًا عاجاًل في كل مدرسة حكومية وعلى صعيد النظام التعليمي.

“نحتاج إلى التطبيق العملي 
في مختبرات العلوم. ونطالب 

بالمزيد من األنشطة العملية 
حتى نتمكن من تعزيز فهمنا 

للعلوم”.
فاطمة، طالبة في الصف 

الحادي عشر.

“أرغب بتعزيز فهمي للجانب 

النظري التي أتعلمه في غرفة 

الفصل الدراسي من خالل أداء 
األنشطة العملية”.

ناديا، طالبة في الصف 
العاشر.
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مستوى التطور الشخصي للطلبة

جودة وعي الطلبة المدني في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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جودة مواقف الطلبة وسلوكياتهم في المدارس الحكومية
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2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

المدارس  في  ملحوظ  نحو  على  وسلوكياتهم  الطلبة  مواقف  تحسنت 
وهي  المدرسية،  الرقابة  من  الماضية  الثالثة  األعوام  مدى  على  الحكومية 
بمستوى جودة متميز حاليًا في أكثر 40 % من المدارس الحكومية، وال يوجد 
مقبول”،  “غير  جودة  بمستوى  وسلوكيات  مواقف  الحكومية  المدارس  في 
ويعود هذا التحسن في التطور الشخصي لدى الطلبة إلى اعتماد الكثير من 
الطلبة، وتطبق  إدارة سلوكيات  أكثر حزمًا وتماسكًا في  المدارس ممارسات 

على نحو أكثر اتساقًا سياسات أفضل إلدارة سلوكيات الطلبة.

في  السيما  الحكومية،  المدارس  في  الطلبة  حضور  نسب  إجمااًل  تحسنت 
مشكالت  تواجه  بنين  الثالثة  الحلقة  مدارس  تزال  ما  ولكن  األطفال،  رياض 
صعبة بسبب نسب الحضور والمواظبة الضعيفة لدى طلبتها والتي تؤدي 

إلى ارتفاع نسبة تسرب الطلبة من المدرسة. 

“نعلم وندرك مسؤولياتنا 

في اتخاذ قرارات صائبة 

حيال الطعام الذي نتناوله، 

السيما عندما نكون خارجين 

في نزهة مع أصدقائنا”.

علي، طالب في الصف 
الحادي عشر.
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ووعيهم  لإلسالم  طلبتهم  فهم  تطوير  في  بنجاح  الحكومية  المدارس  استمرت 
المدني وتقديرهم للثقافة والتقاليد المحلية، وأولت الكثير من المدارس الحكومية 
تركيزاً ملحوظًا على هذه السمات في المنهاج التعليمي، وأصبحت هذه السمات 

بمستوى جودة متميز في أكثر من 40 % من المدارس الحكومية. 

يعد إدخال مجالس طالبية في معظم المدارس الحكومية فكرة جديدة ساهمت 
المجالس للطلبة األعضاء فيها  المدني، حيث وفرت هذه  الطلبة  في تعزيز وعي 
فرصة للتعّلم عن كيفية اتخاذ القرارات في المؤسسات ومنظومات العمل، وإن 
كانت قليلة هي الحاالت التي ُسمح فيها لهؤالء الطلبة بتقديم مساهمة حقيقية 

في اتخاذ قرار حول كيفية عمل مدارسهم.

تالشى دور مجلس 

الطالبات منذ بداية العام 

الدراسي. فنحن ال نعلم 

عن نشاطاته، وال نشعر 

حقًا أنه يؤدي دوراً فاعاًل في 
المدرسة”.

مريم، طالبة في الصف 
السابع.

“أُتيحت لنا الفرص لتولي مهام 

قيادية في المدرسة وفي غرف 

فصولنا الدراسية، وفي كل غرفة 

فصل دراسي يتولى ثالث طلبة 

منا أدوراً قيادية. وعليك في غرفة 

الفصل الدراسي أن تكون قائداً 

قويًا لتكون قادراً على تقديم 
المساعدة لزمالئك”.

عبد اهلل، طالب في الصف 
السابع.
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التعليم والتعلم

جودة التدريس في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

12

4

1

54

48

44

33

43

51

1

5

4

 جودة تعلم الطلبة في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

7

5

1

53

48

45

39

42

49

1

5

5

ومدارس  األطفال  رياض  السيما  والتقييم،  والتعلم  التعليم  عمليات  في  تحسينات  حققت  الحكومية  المدارس  جميع 
الحلقة األولى ومدارس الحلقة الثانية بنات.

العام  في  التربويون  المقيمون  حضرها  التي  تقريبًا  الدراسية  الحصص  نصف 
الدراسي 2010-2011 حققت مستوى جودة جيداً أو متميزاً. وانخفض حاليًا عدد 
الحصص الدراسية ذات المستوى غير المقبول عما كانت عليه قبل ثالثة أعوام. 
معظم التحسينات المهمة التي حققتها المدارس الحكومية كانت في رياض 
األطفال ومدارس الحلقة األولى، إذ تقدم حاليًا أنشطة أكثر مالئمة لمراحل النمو 

الفكري والبدني لألطفال والطلبة.

“أرغب أن يستمر تطبيق أنشطة 

عمل الطلبة في مجموعات، 

لقد أدينا الكثير منها أثناء 

تطبيق عمليات الرقابة. أما اآلن 

فال نمارسها كثيراً”.

هبة، طالبة في الصف 
الحادي عشر.
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المتأني  تركيزها  إلى  الحكومية  المدارس  حققتها  التي  التحسينات  وتعود 
المدارس  أفضل  في  الُمطبقة  الممارسات  لتواكب  ممارساتها  تطوير  على 
يستخدمون  الذين  المعلمين  عدد  حاليًا  ازداد  ولقد  الدولي،  المستوى  على 
زمالئهم  مع  سوية  الطلبة  عمل  فيها  بما  التدريس  أساليب  من  أوسع  نطاقًا 
في  المشاركة  على  الطلبة  لتحفيز  مجموعات  ضمن  أو  ثنائي  بشكل 
الحصص الدراسية. وأصبح الطلبة أكثر اعتياداً على أن يُطلب منهم أن يعتمدوا 
تقنية  وباستخدام  النتائج،  وإيجاد  المعلومات  عن  البحث  في  أنفسهم  على 
المعلومات واالتصاالت )ICT( أحيانًا باالعتماد على أنفسهم من دون مساعدة 
استخراج  الطلبة  فيها  يستطيع  التي  الدراسية  الحصص  وازدادت  معلميهم. 
وعرض  ينفذونها،  التي  والمهام  األعمال  خالل  من  بأنفسهم  االستنتاجات 
غرف  في  وزمالئهم  معلميهم  أمام  بثقة  إليها  توصلوا  التي  االستنتاجات 

الفصل الدراسية.

كانت عمليات التقييم بمستوى جودة “غير مقبول” في ربع المدارس الحكومية خالل العام األول من الرقابة المدرسية 
وتضاعف  تقريبًا.  الحكومية  المدارس  جميع  في  مقبول  جودة  بمستوى  وأصبحت  حاليًا  تحسنت  أنها  إال   ،2009-2008

خالل األعوام الثالثة الماضية عدد المدارس الحكومية التي تطبق عمليات تقييم بمستوى جودة جيد، وتم تحقيق هذه 
الدراسية من أجل  أثناء الحصص  ازدياد عدد المعلمين الذين يستخدمون أساليب تقييم غير رسمية  التحسينات بفضل 
التحقق من مدى فهم طلبتهم، وتحديد التعديالت الضرورية التي عليهم إدخالها في أساليب التعليم بناًء على النتائج 

التي يحصلون عليها من عمليات التقييم.

“اكتساب المعلومات أمر 

مهم، لكن تطوير المهارات 

أكثر أهمية، فنحن نحتاج إلى أن 

نتعلم المهارات التي تساعدنا 

في المستقبل، مثل مهارات 

التعامل مع اآلخرين، ومهارات 
العمل ضمن فريق”.

فاطمة أ، طالبة في الصف 
العاشر.

“استمرت جودة التدريس على 

نفس السوية بعد انتهاء عمليات 

الرقابة، لكن الذي لم يستمر هو 

األنشطة المتاحة خالل الحصة 

الدراسية، فلقد أمضيت وقتًا 

ممتعًا حقًا أثناء العمل ضمن 

مجموعات وأثناء األنشطة 
العملية”. 

ياسر، طالب في الصف التاسع.
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في  مهمة  تحسينات  النموذجية  القيم  مدرسة  حققت 
تطوير  على  العمل  وبدأت  والتعلم.  التعليم  جودة 
الرقابة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  على  تركز  عمل  خطة 
تطوير  مع  المدرسة  تعاملت  ولقد  السابق،  المدرسية 
صممت  ولقد  قصوى،  كأولوية  والتعلم  التعليم  عملية 
وطبقته،  للمعلمات  المهني  للتطوير  برنامجًا  المدرسة 
له،  تحمسن  الالتي  المعلمات  برضا  البرنامج  هذا  وحظي 
ويُعد  الواقع.  أرض  على  تعلمنه  ما  تطبيق  إلى  وتطلعن 
البعض  التعلم من بعضهن  المعلمات على  إقبال جميع 
واضحًا  وبدا  البرنامج.  هذا  نجاح  على  ومهمة  مبكرة  عالمة 
في  قدوة  تكون  أن  معلمة  كل  بإمكان  أن  المدرسة  لكادر 
األساليب  هذه  تعميم  وتم  الجيد،  التدريس  جوانب  بعض 
دراسة  الفرق  إحدى  وتولت  المعلمات.  جميع  على  بسرعة 
كيفية مواءمة المنهاج التعليمي ليكون قادراً على تلبية 
أن  المدرسة  وأدركت  أفضل.  نحو  على  الطلبة  احتياجات 
منهم  يُطلب  عندما  تحدياٍت  يواجهون  قد  طلبتها  بعض 
قيادة المجموعات أو استخدام مصادر متنوعة أو طرح المزيد 
من األسئلة أو التفكير بأسلوب مختلف لتحقيق مستويات 
بضرورة  المستوى  عال  وعي  المدرسة  لدى  وكان  أعلى. 
مهارات  لتعزيز  للطلبة  والخارجية  الداخلية  البيئات  تنويع 
رحالت  في  كاصطحابهم  وفهمهم،  ومعارفهم  الطلبة 
ميدانية على سبيل المثال. وتلقى الطلبة في جميع المواد 
والصفوف الدراسية تشجيعيًا مستمراً على المشاركة في 
مختلف المشاريع والمهام. وعبرت المعلمات عن قناعتهن 

مختلفة  ومسؤوليات  أدواراً  مختلفين  طلبة  أعطاء  بأهمية 
الطلبة  يتعلم  أن  هو  المشاريع  تطوير  من  الهدف  ألن 

مهارات محددة.

وتم  الطلبة،  تعلم  تعزيز  الدراسية  الحصص  جميع  في  وتم 
منحهم الوقت للتعبير عن أفكارهم، ونجحت المعلمات في 
باستقاللية،  والمشكالت  المسائل  حل  على  مساعدتهم 
وعمل الطلبة سويًة، وباالعتماد على أنفسهم لفهم أهمية 
واستخدموا  الواقعية،  حياتهم  من  بخبرات  تعلمهم  ربط 
المصادر والساحات الخارجية في المدرسة. وعّبرت المعلمات 
الحياة  ومواقف  التعلم  بين  روابط  تكوين  أن  اعتقادهن  عن 
الطلبة على تحقيق  يُعّد عاماًل مؤثراً في مساعدة  الواقعية 
القياس  في  الطلبة  نفذه  الذي  العمل  مثاًل  ظهر  إذ  النجاح، 
في  هذا  القياس  أهمية  أدركوا  حيث  الرياضيات  مادة  في 
إدارة  في  المعلمات  ونجحت  اليومية.  الحياتية  خبراتهم 
مستويات  تقدم  التي  التعلم  أهداف  واخترن  بدقة،  المبادرة 
وناقشن  المتفاوتة،  طلبتهن  لقدرات  المالئمة  التحدي 
ما  حول  واضحة  إرشادات  لهم  وقدمن  الطلبة  مع  النتائج 
يتوجب عليهم فعله في المرحلة القادمة لتطوير مهارٍة ما 
أو اكتساب معارف جديدة. واستخدمت المدرسة االستبانات 
بفعالية للتحقق من تلبية احتياجات الطلبة، واستمعت آلراء 
الطلبة وأدخلت التغييرات المناسبة. وأصبح بوسع المدرسة 
في  المستمر  التحسين  تحقيق  على  بقدرتها  االحتفاء  حاليًا 

مستوى جودة عملها.

 تعميم الممارسات الجيدة
مدرسة القيم النموذجية للبنين- حلقة أولى 

مديرة المدرسة: منى عبد اهلل

التعليم والتعليم
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نعمل  يتركننا  ثم  بدقة  منا  المطلوب  معلماتنا  "تخبرنا 
لوحدنا". طالب في الصف الخامس.

صنع  إلى  أحيانًا  ونبادر  المتاحة،  المصادر  جميع  "نستخدم 
مصادرنا الخاصة من أجل تقديم تعلم أكثر فائدة لطلبتنا". 

منسقة مادة اللغة اإلنجليزية.

"أمضي وقتًا ممتعًا في تعلم اللغة اإلنجليزية، ونتفاعل مع 
ما نتعلمه، وهذا ما يساعدنا على الكتابة عنه". طالب في 

الصف الرابع.

هذا  تحقيق  في  المعلمات  جميع  نجاح  إن  الحقيقة  "في 
اإلنجاز سويًة والمضي قدمًا كمجموعة واحدة يُعدُّ عنصراً 
مهمًا في التحسينات التي حققناها". منى عبداهلل، مديرة 

مدرسة القيم النموذجية.
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الدراسي  العام  في  الرقابة  تقرير  إلى  الروضة  استندت 
الرقابة  دليل  في  الجودة  مؤشرات  وإلى   2010-2009

شاملة  تطوير  خطة  وضع  في   2011-2010 المدرسية 
لتحسين جميع جوانب العملية التعليمية فيها، وتضمنت 
تصميمه  تم  للمعلمات  المهني  للتطوير  برنامجًا  الخطة 
وفهم  التدريس  استراتيجيات  وتطوير  مهاراتهن  لتعزيز 
أساليب تعلم األطفال الصغار، مما ساعد المعلمات على 
التي يستخدمنها، وإعداد أنشطة  التدريس  تطوير أساليب 
تربط بين جميع جوانب المنهاج التعليمي وتلبي احتياجات 

جميع األطفال.

وعمليات  الروضة  في  الذاتي  التقييم  عمليات  وساهمت 
التطوير المهني الناجمة عنها في إحداث أثر إيجابي ملحوظ 
على الروضة، كما حدث تغّير جذري في أداء المعلمات، إذ 
أصبحن أكثر ثقة في تطبيق استراتيجيات أوسع نطاقًا، وفي 
استخدام المصادر المتاحة لتحفيز األطفال على المشاركة 
وأصبح  وخارجها.  الدراسية  الفصول  غرف  داخل  بفعالية 

تعلم األطفال أكثر مرحًأ. 

وتضمنت خطة التطوير رفع وعي كادر الروضة بالمستويات 
أدى  حيث  األطفال،  تعلم  جوانب  مختلف  في  العالمية 

الوعي باإلضافًة إلى تقديم أنشطة تعلم مالئمة أكثر إلى 
تحقيق تحسينات في معارف األطفال ومهاراتهم وفهمهم 
في مختلف المواد الدراسية، كما أدى إلى تحقيق تحسينات 
واإلنجليزية.  العربية  باللغتين  اللغوية  مهاراتهم  في 
وتحولت بيئة التعلم إلى بيئة قادرة على تعزيز ودعم تعلم 
األطفال من خالل اعتمادها اللغتين العربية واإلنجليزية في 
للمنهاج  الموسعة  المراجعة  وأفضت  والتعلم.  التعليم 
ومدعومة  مترابطة  تعلم  وحدات  تطوير  إلى  التعليمي 
في  األطفال  مهارات  لتطوير  تفاعلية  حاسوب  ببرامج 
الممارسات  أفضل  مراجعة  وساهمت  والبحث.  االستعالم 
بيئة  توفير  أجل  من  الدراسية  الفصول  غرف  تنظيم  في 
تعلم جاذبة لألطفال، حيث تم تصميم كل ركن في غرفة 

الفصل لتشجيع األطفال على حب التعلم.

الصغار  األطفال  على  واضحًا  التحول  هذا  أثر  وكان 
التعلم  على  وقدراتهم  أنفسهم  من  واثقين  كمتعلمين 
البحث  خالل  من  والتعلم  معلماتهم،  عن  باستقاللية 
معرفة  على  حاليًا  المعلمات  وأصبحت  واالستكشاف. 
المالئم  والوقت  المباشر  للتدريس  المناسب  بالوقت 
للتعلم. وتم اعتبار جميع مناطق وساحات الروضة على أنها 

مساحات للتعلم.

 تعميم الممارسات الجيدة
روضة المنهل لألطفال

مديرة المدرسة: فوزيه الجناحي

تطوير مستوى جودة خبرات تعلم األطفال 
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التدريس  ممارسات  أفضل  لمعاينة  أخرى  أطفال  رياض  زيارة  على  المعلمات  تحفيز  في  مهمًا  دوراً  المدرسية  الرقابة  “أدت 
الذي  واألسلوب  بتعلمه  يرغبون  ما  حول  األطفال  اقتراحات  الستقبال  انفتاحًا  أكثر  المعلمات  وأصبحت  فيها.  الموجودة 

يفضلونه في التعلم”. ناهدة المظرب، نائبة المديرة.

" لدى معلماتنا حاليًا مستوى أعلى من التوقعات من أنفسهن ومن األطفال. واستطعنا تحقيق التعلم الناجح بفضل تغير 
مفهوم المديرة وجميع أعضاء كادر الروضة عن أفضل أساليب التعلم لدى األطفال الصغار. ونفتح حاليًا أبوابنا للزائرين من 

رياض أطفال أخرى ونتطلع أيضًا إلى زيارة رياض أطفال أخرى".   السيدة فوزية الجناحي مديرة الروضة.
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الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

على الرغم من التحسن اإلجمالي في عمليات التعليم والتعلم والتقييم، إال أنه ما يزال أمام المدارس الحكومية الكثير 
لتنجزه في هذا المجال. وما تزال نسبة التدريس المقبول وحسب عالية في المدارس الحكومية )تزيد عن 40%(. وفي عدد 
التعلم الوحيد، ويستحوذ المعلمون فيها  تزال الكتب المدرسية المقررة هي مصدر  الدراسية ما  كبير جداً من الحصص 
على معظم وقت الحصة في الشرح، في حين يبقى الطلبة غير نشطين في تعلمهم، وال يتم تقديم مستويات التحدي 

الكافية لهم.

ما يزال التدريس بمستوى جودة مقبول على نحو واسع في مدارس الحلقة الثانية ومدارس الحلقة الثالثة الحكومية بنبن، 
ولم يتم تحقيق أية تحسينات مهمة في التدريس منذ العام األول من الرقابة المدرسية.

تزال  وما  المتوقع.  الجيد  المستوى  من  أدنى  تزال  ما  الحكومية  المدارس  نصف  من  أكثر  في  التقييم  ممارسات  جودة 
التقييمات التي تعتمد على أهداف واضحة قليلة جداً، وكذلك ما تزال التغذية الراجعة التي يتلقاها الطلبة من معلميهم 

ضعيفة في الكثير من المدارس الحكومية.

من المستبعد أن يتم تحقيق تحسن كبير في مستويات التحصيل الدراسي للطلبة في المواد الدراسية الرئيسية، قبل 
أن يتم النجاح أواًل في رفع مستوى جودة نسبة كبيرة من التدريس وممارسات التقييم من مستوى الجودة مقبول إلى 

المستوى الجيد.

جودة عمليات التقييم في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

32

8

6

62

69

54

4

20

37

2

3

3



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

63

المنهاج التعليمي

الحكومية  المدارس  ثلثي  في  متميزاً  أو  جيداً  جودة  مستوى   2011-2010 الدراسي  العام  في  التعليمي  المنهاج  حقق 
األولى والثانية  الحلقتين  التربية والتعليم خاصة في مدارس  وزارة  التخطيط والتحسين بدقة توسيع منهاج  تقريبًا، وأتاح 

ليتضمن نطاقًا إضافيًا من األنشطة الالصفية المتنوعة، ويُعّد هذا التطور ُمشجعًا وينبغي توسيع نطاقه.

والثانية،  األولى  الحلقتين  مدارس  من  عدد  في  الدراسية  الكتب  على  اعتماداً  وأقل  مرونة  أكثر  التعليمي  المنهاج  أصبح 
بفضل مبادرة عدد من مديري المدارس الحكومية المبدعين. 

على الرغم من التحسينات التي تم تحقيقها ما تزال مواطن الضعف التي حددها تقرير الرقابة السنوي السابق في منهاج 
وزارة التربية والتعليم موجودة في معظم المدارس الحكومية حاليًا: ال يوفر سوى قدر قليل جداً من اإلتساع، ويخضع لقيود 

شديدة، وقلة الخيارات التي يتيحها للطلبة، وعدم كفاية وقت التدريس. 

جودة المنهاج التعليمي في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

11

4

1

48

42

43

38

49

44

3

5

12
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من  المدرسة  كادر  تلقاها  التي  الراجعة  للتغذية  نتيجة 
األمناء  مجلس  وأعضاء  المدرسة  كادر  نفذ  الرقابة،  فريق 
التعليمي  للمنهاج  شاملة  مراجعة  سقيم  أم  مدرسة  في 
للطالبات.  الخيارات  من  المزيد  توفير  على  التركيز  إيالء  مع 
وساهمت مشاركة أعضاء مجلس األمناء وأولياء األمور في 
لدعم  الالزمة  المصادر  توفير  وأتاحت  العملية،  هذه  تعزيز 
المبادرات التي تم التخطيط لها. وكانت آراء الطالبات في 
صلب عمليات مراجعة المنهاج، ووفرت المعلومات التخاذ 
قرارات مدروسة حول اختيار األنشطة التي سيتم تطويرها. 
واتضح من خالل المراجعة أن الطالبات يشعرن أن الطلبة 
لتطوير  تشويقًا  أكثر  وفرص  بأنشطة  يحظون  البنين 
وتمت  للطالبات،  المتاحة  بالخيارات  مقارنة  مهاراتهم 
المناقشة  وخُلصت  رئيسية،  كقضية  الجانب  هذا  مناقشة 
إلى أن المدرسة ستقدم لطالباتها األنشطة التي يمارسها 

البنين عادًة أكثر ما تمارسها البنات. 

المؤثرة  عالقاتهم  من  األمناء  مجلس  أعضاء  واستفاد 
وهيئات  دبي  شرطة  دعم  على  للحصول  المجتمع  في 
بالبندقية  الرمي  على  الطالبات  لتدريب  أخرى  حكومية 

وركوب الخيل. ولقد ساهمت عالقات الشراكة الوثيقة بين 
المعارضة  العائالت  رأي  تغيير  في  األمور  وأولياء  المدرسة 
بدأت  إذ  والرمي،  الخيل  ركوب  في  بناتهن  مهارات  لتطوير 
المنهاج  التي يقدمها  الخيارات  بإدراك فوائد  العائالت  هذه 
التعليمي وتحولت إلى داعٍم للمبادرات الناتجة عن عملية 
الطالبات  يدي  بين  وأصبح  التعليمي.  المنهاج  مراجعة 
حاليًا منهاج تعليمي ثري وأكثر قدرٍة على تلبية احتياجاتهن 
الفردية، إضافًة إلى توفيره خيارات واسعة مرتبطة بخيارات 
مستقباًل  بمزاولتها  يرغبن  التي  المهن  حول  الطالبات 
المنهاج  مراجعة  عملية  وحددت  مهاراتهّن.  وبتطوير 
مختلف  بين  الروابط  تحسين  إلى  الحاجة  أيضًا  التعليمي 
جوانب تعلم الطالبات، وربطتها أيضًا مع الفرص المتاحة 
بذلك  الطالبات  لتحصل  المجتمع،  من  للتعلم  للطالبات 
على خبرات تعلم ممتعة خارج المدرسة، كما تم التخطيط 
الصطحاب الطالبات في رحالت ميدانية كجزٍء أساسٍي من 
اعتقادهن  عن  الطالبات  أعربت  ولقد  التعليمي.  المنهاج 
تشويقًا،  أكثر  التعلم  يجعل  الثري  التعليمي  المنهاج  أن 
المفضلة  التعلم  جوانب  استكشاف  على  ويساعدهن 

لديهن وتطوير مهاراتهن ومواهبهن.

 تعميم الممارسات الجيدة

مدرسة أم سقيم للتعليم األساسي للبنات-حلقة ثانية
مديرة المدرسة: نورة سيف

إثراء المنهاج التعليمي لتوفير المزيد من الخيارات
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“أمضي أوقات تعلم ممتعة حقًا في مواقع أخرى خارج غرفة 
الفصل الدراسي مثل الشاطئ، العتقادي بأنني أتعلم أكثر 

بكثير”. طالبة في الصف التاسع.

“أصبح المنهاج التعليمي أفضل بكثير حاليًا، ونحن نحب 
األنشطة العملية في مادة العلوم ألننا نتعلم الكثير جداً 
عندما نستكشف األشياء باالعتماد على أنفسنا”. طالبة 

في الصف الثامن.

أوقاتًا  أمضين  لقد  الطالبات،  على  جديدة  رياضة  “الرماية 
بأمان،  البندقية  استخدام  كيفية  تعلم  في  حقًا  ممتعة 
واجباتهم.  أداء  أثناء  دبي  شرطة  أفراد  يستخدمها  وكيف 
البنات الوحيدة في دبي  ولقد شعرنا بالفخر كوننا مدرسة 
التي توفر هذا الخيار لطالباتها. وعلى نحو مشابه فإن رياضة 
عملنا  بفضل  ولكن  غالبًا،  البنات  تمارسها  ال  الخيل  ركوب 
الطالبات  تشجيع  من  تمكّنا  الطالبات  عائالت  مع  الوثيق 
سيطر  التي  التراثية،  الرياضة  هذه  أساسيات  تعلم  على 
مديرة  سيف،  نوره  الماضي”.  في  ممارستها  على  الرجال 

المدرسة.

أثناء  وأشعر  الرماية،  رياضة  سأتعلم  أني  أبداً  أظن  “لم 
الرماية بالقوة والفخر بتاريخ بلدي، وأنا أحقق تقدمًا كبيراً 
في هذه الرياضة من خالل التمرين، وأفكر حاليًا أن أعمل 
الصف  في  طالبة  الشرطة”.  سلك  في  المستقبل  في 

التاسع.
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الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

للطلبة  يوفرها  التي  المحدودة  والخيارات  الضيق  الدراسية  المواد  نطاق  يزال  ما 
ليختاروا ما يرغبون بدراسته من سمات منهاج وزارة التربية والتعليم، السيما بالنسبة 
بنية  في  هذه  الضعف  مواطن  تحديد  تم  ولقد  العليا،  الدراسية  المراحل  لطلبة 

المنهاج وكيفية تطبيقه والتأكيد عليها في دورات الرقابة المدرسية المتتالية.

“ال يسمح لنا بالذهاب إلى 

الرحالت ذاتها التي يذهب إليها 

عادة الطلبة البنين، وأولياء 

أمورنا ومعلماتنا ال يستجيبون 

لنا بسرعة عندما نصرح بأننا 

نرغب بالذهاب في رحلة. 

وخياراتنا محدودة ألننا بنات”.

أسماء، طالبة في الصف 
العاشر.

ذهبنا إلى أبوظبي وحضرنا 

مؤتمر الطاقة المستدامة، 

وتعلمنا الكثير عن المشاريع 

التي نفذناها الحقًا. ولقد 

أتاحت لنا المدرسة اختيار 

المشاريع التي نرغب بها”. 

ياسين، طالب في الصف 
الثامن.
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2008-2009. وأصبحت  الدراسي  العام  ترتيبات المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم عما كانت عليه في  تحسنت 
الممارسات ذات مستوى الجودة غير المقبول أقل بكثير في هذا المجال، وجميع المدارس الحكومية تقريبًا توفر بيئة تعلم 

آمنة وسليمة.

تم تحقيق تحسينات ملحوظة في رياض األطفال، ومدارس البنات، ومدارس الحلقة األولى 
بنين. وجودة ترتيبات المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم بمستوى جيد أو متميز في 

31 مدرسة حكومية، ولكن واحدة منها فقط هي مدرسة ثانوية للبنين.

المدارس الحكومية نظيفة جداً وعلى ُمستوى مالئم من الصيانة، ولقد  ُمعظم مباني 
تم تعديل بعض المباني القديمة وتصميمها داخليًا على نحو مبدع من أجل توفير بيئات 
تعّلم جاذبة للطلبة، ولكن في العديد من مدارس الحلقتين الثانية والثالثة بنين ما تزال 

بيئة التعلم فيها مملة غير جاذبة، وجدرانها خالية من أية لوحات ووسائل عرض، باستثناء عدد قليل جداً من اللوحات التي 
تعرض أعمال الطلبة. 

تحسنت ترتيبات نقل الطلبة من المدرسة وإليها في المدارس الحكومية، فجميع الطلبة تقريبًا ينتقلون حاليًا في حافالت 
تلبي شروط وقوانين السالمة، وتطبق المدارس إشرافًا 

جيد على الطلبة في الحافالت. 

بتحقيق  نجحت  الحكومية  المدارس  من  قليل  عدد 
اتباع  تقدم حقيقي على صعيد تشجيع طلبتها على 
عادات الطعام الصحي، واستطاعت المدارس تحقيق 
هذا التقدم من خالل تسليط الضوء على هذا الجانب 
في حصص المواد الدراسية المختلفة، وفي اجتماعات 
الرغم  وعلى  خاصة.  فعاليات  الصباح،وضمن  طابور 

من أن غالبية المدارس الحكومية نفذت حمالت إعالمية لتوعية طلبتها إال أن أثرها 
ما يزال محدوداً على اختيارات الطلبة اليومية للوجبات والمأكوالت الخفيفة. 

الممرضون  وعمل  للطلبة،  واالجتماعية  الصحية  الظروف  متابعة  في  بجدية  مسؤولياتها  الحكومية  المدارس  تولت 
واألخصائيون االجتماعيون عن كثب مع الطلبة وعائالتهم.

حماية الطلبة وتوفير الدعم لهم

جودة المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

12

7

1

35

24

17

40

47

49

13

22

33

“أمضينا أوقاتًا ممتعة 
في المدرسة خالل الشهر 

الذي أقامته المدرسة 
لتعزيز الصحة وأساليب 

الحياة الصحية“.
رامي، طالب في 

الصف التاسع.

“نقدر لمعلمينا الرعاية 
التي يقدمونها لنا”.

راشد، طالب في 
الصف السابع

“نقدر عاليًا الفرص التي أتاحتها 
لنا المدرسة للتحدث مع طلبة 
سابقين، الذين أطلعونا على 

تجاربهم في الجامعة ووضعونا 

في أجواء ما يتوقع منا عمله في 
الدراسية الجامعية”.

فاطمة، طالبة في الصف 
الثاني عشر.
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المدارس  أعوام، وثلثي  األعداد قبل ثالث  التي تقدم دعمًا فاعاًل لطلبتها عما كانت عليه  الحكومية  المدارس  ازداد عدد 
الحكومية تقدم حاليًا دعمًا جيداً أو متميزاً لطلبتها.

تتسم ُمعظم المدارس الحكومية بوجود مفاهيم ومبادئ جماعية للرعاية، وبعالقات قوية بين الطلبة وكادر المدرسة، 
العالقات  تكن  لم  المقابل  وفي  لهم.  الرعاية  وتوفير  لطلبة  الشخصي  التطور  جوانب  بجميع  الحقيقي  وباهتمامها 
إيجابية جداً في بعض مدارس الحلقتين الثانية والثالثة لبنين، وتوقعات هذه المدارس منخفضة جداً لسلوكيات الطلبة، 

وال يتسم كادرها بروح المبادرة في تقديم الُنصح أو اإلرشاد للطلبة. 

عدد أكبر من المدارس الحكومية تطبق حاليًا ترتيبات أفضل لمتابعة التقدم الدراسي لطلبتها مقارنة مع عددها في العام 
الدراسي 2009-2010، ولكن المعلمين في العديد من المدارس الحكومية ال يوجد لديهم في الغالب فكرة واضحة عن 
التي تتيح لهم تخطيط  الدراسي لدى طلبتهم بشكل فردي، لذلك ال يمتلكون الوسائل  التقدم  أو بطء  أسباب سرعة 

العمل بدقة بما يكفل تلبية احتياجات جميع طلبتهم. 

عدد قليل من المدارس الحكومية نجحت باتخاذ خطوات فاعلة باتجاه تلبية احتياجات طلبتها من ذوي االحتياجات الخاصة، 
السيما الطلبة من ذوي اإلعاقات البدنية، ولكن في المقابل ما يزال فهم الكثير من المعلمين محدوداً حول أفضل سبل 
في  يرسبون  الطلبة  هؤالء  من  والعديد  التعّلم،  في  صعوبات  من  يُعانون  الذين  طلبتهم  احتياجات  تلبية  وأساليب 
العمر  في  الفارق  يصل  وقد  منهم  أصغر  طلبة  مع  التعلم  إلى  المطاف  بهم  وينتهي  والتعليم،  التربية  وزارة  امتحانات 
يتعلموا  ألن  الطبيعية  الحالة  في  أعمارهم  تؤهلهم  الذين  الطلبة  حاالت  بعض  الوضع  هذا  ويشمل  أعوام،  ثالثة  إلى 
في مدارس تغطي مراحل دراسية أعلى. وحتى اآلن نادراً ما يتم األخذ بعين االعتبار توفير منهاج تعليمي مخصص لهؤالء 

الطلبة الذين يعيدون السنة الدراسية، ومن الواضح لدى العديد من هؤالء الطلبة أن هذا اإلخفاق يُكرس عامًا بعد عام.

المدارس الحكومية، ولكن حتى اآلن ال يوجد في  أصبحت معايير حماية الطفل مفهومة على نحو أفضل في معظم 
كادر  قبل  من  بالكامل  مفهومة  دائمًا  تكن  لم  الُمتبعة  اإلجراءات  أن  كما  الجانب،  لهذا  شامل  وعي  المدارس  جميع 

المدرسة أو خاضعة للمتابعة. 

جودة دعم الطلبة في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008 10

3

1

40

35

31

40

55

54

10

7

14

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

ولكن  المتوازن،  الصحي  والغذاء  الصحية  الحياة  فوائد  حول  معلومات  لطلبتها  تقدم  الحكومية  المدارس  ُمعظم 
الغذاء  عادات  ممارسة  على  الطلبة  يدعم  ال  الحكومية  المدارس  غالبية  في  المدرسية  المقاصف  توفره  الذي  الطعام 

الصحي بشكل يومي. 

ما تزال ترتيبات متابعة تقدم الطلبة الدراسي غير متطورة، إذ تحتفظ المدارس بسجالت بنتائج االختبارات، لكنها ال تُسجل 
إال القليل من المعلومات حول التقدم الدراسي الفردي المحدد للطلبة، ويمنع هذا النقص في المعلومات المعلمين 
من تقديم أعمال قادرة مع على احتياجاتهم التعلم الحقيقية لدى طلبتهم، كما يُؤثر ذلك على مستوى تقدم الطلبة 

القادرين على أداء أنشطة تقدم مستويات تحدي أكبر، أو الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في تعّلمهم.

أقلية من المعلمين ال يضعون توقعات عالية على نحو كاف من طلبتهم، ولقد أنعكس هذا سلبًا على جودة بيئة التعّلم 
في عدد من مدارس البنين الحكومية، فعلى سبيل المثال تخلو جدران غرف الفصول الدراسية في هذه المدارس من أية 

لوحات أو وسائل عرض، وال يُعرض فيها وسائل ولوحات من أعمال الطلبة.
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أو متميزة، وأصبحت القيادة واإلدارة بمستوى جودة  أكثر من نصف المدارس الحكومية تحظى حاليًا بقيادة وإدارة جيدة 
بمستوى  كانت  حين  في   ،2011-2010 الدراسي  العام  خالل  تقريبًا  الحكومية  المدارس  جميع  في  األقل  على  مقبول 

جودة “غير مقبول” في 10% من المدارس الحكومية في العام الدراسي 2009-2008. 

إلى  الدراسية  للمواد  منسقين  تعيين  يؤدي  الحكومية  المدارس  معظم  في 
مراجعات  وتطبيق  التخطيط،  تحسين  وإلى  للمستويات،  أفضل  متابعة  تطبيق 
ولكن  الرئيسية.  الدراسية  المواد  في  التعليمي  للمنهاج  وفعالية  انتظامًا  أكثر 
يوجد تفاوت ملحوظ في أدوار ومسؤوليات منسقي المواد الدراسية بين مدرسة 
المواد  منسقو  يشارك  أداًء  األفضل  الحكومية  المدارس  وفي  وأخرى.  حكومية 
الدراسي  للتقدم  راسخ  فهم  ولديهم  المدرسة،  تحسين  جهود  في  الدراسية 

المتوقع من الطلبة تحقيقه في جميع الصفوف الدراسية.

القيادة واإلدارة

تحسنًا  عام  بعد  عامًا  الحكومية  المدارس  تحقيق  الماضية  الثالثة  األعوام  مدى  على  المدرسية  الرقابة  عمليات  أظهرت 
مستقراً في الجودة في جميع جوانب القيادة واإلدارة فيها.

رغم أن جميع جوانب القيادة واإلدارة قد تحسنت في جميع المدارس الحكومية، إال أن مدارس البنات حققت تقدمًا أكبر من 
مدارس البنين في هذا المجال.

ي������قدم مدي�������ر ال����م���درس�ة 

اإلرشادات والرعاية الالزمة لنا، 

ويتعامل بجدية مع جميع 

أفكارنا، كما ويطلعنا على 
األفكار الجديدة”. 

ماجد، طالب في الصف 
التاسع.

اختار أولياء أمورنا أن نلقى 

تعليمنا في هذه المدرسة 

ألن مواد اللغة العربية واللغة 

اإلنجليزية والتربية اإلسالمية 

قوية، مما يضفي توازنًا جيداً 
في مسيرة تعليمنا”.

ياسين، طالب الصف الثامن.

 

 جودة القيادة في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008 11

2

1

35

34

32

48

57

48

6

7

19
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 جودة عمليات التقييم الذاتي في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008 28

9

1

43

46

45

28

41

49

1

4

5

غير مقبولمتميز مقبول جيد

كانت مدرستنا مثالية أثناء 

تطبيق عمليات الرقابة فيها، 

وكانت الوجبات الغذائية أفضل 

والمدرسة أنظف بكثير، وتم توزيع 

الكثير من سالل المهمالت فيها، 

بل وتمت صيانة التشققات 

والشروخ الموجودة في الجدران”. 

حسين، طالب في الصف 
الحادي عشر.

أطلعتنا مديرة المدرسة على 

جانب من التغذية الراجعة 

التي قدمتها عمليات الرقابة 

لمدرستنا، وكانت راضية جداً 

عن جودة العالقات السائدة 

بين كادر المدرسة والطالبات، 

والتعامل المالئم السائد بيننا”.

فاطمة، طالبة في الصف 
الثامن.

ولكن في غالبية المدارس الحكومية ال تتمتع أدوار منسقي المواد الدراسية 
استراتيجيات  في  بقوة  المساهمة  لهم  تتيح  التي  الكافية  بالصالحيات 
من  الدراسية  المواد  قادة  تعيين  يتّم  ما  وغالبًا  ككل.  المدرسة  تحسين 
المعلمين أصحاب األقدمية في تدريس المادة، وليس بناًء على قدراتهم في 
ليس  الدراسية  المواد  منسقي  من  والعديد  زمالئهم.  من  فريق  عمل  قيادة 
الدراسية  المواد  في  الطلبة  من  المتوقعة  باإلنجازات  كافية  معرفة  لديهم 
المسؤولين عن قيادتها، ولديهم فهم قليل للمستويات التي يتم تحقيقها 
ما  ونادراً  الضعف،  إلى  ينحو  التقييم  لبيانات  استخدامهم  أن  كما  دوليًا، 
أداء  في  الضعف  ومواطن  القوة  نقاط  لتشخيص  البيانات  هذه  استخدموا 

الطلبة.

مالئمة  هيكلية  تطوير  إلى  بحاجة  تزال  ما  الحكومية  المدارس  من  الكثير 
لإلدارة فيها، وما يزال دور مدير المدرسة ونائبه مقترنا بالمهام اإلدارية، عوضًا عن تولي مسؤولية التعليم والتعلم والتقييم 
وتطوير المنهاج التعليمي. وال يوجد في الغالب عضو قيادي من الكادر يتحمل المسؤولية اإلجمالية عن تقدم الطلبة 

الدراسي وتطورهم الشخصي واالجتماعي ضمن نطاق محدد من الصفوف الدراسية.

الثانوية  المرحلة  قسم  في  لدينا 

أوراق لتقييم المعلمين من وجهة 

كنا  أننا  وأعتقد  كطلبة.  نظرنا 

ونعتقد  تقييماتنا،  في  صادقين 

مؤهلين  غير  معلمينا  بعض  أن 
للتدريس”.

الحادي  الصف  طالب  حسين، 
عشر.
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جميع المدارس الحكومية تقريبًا لديها حاليًا رؤية أكثر دقة عن أدائها عما كانت عليه قبل ثالث أعوام، ويزداد وعيها بأفضل 
الممارسات العالمية في هذا المجال، مما ساعدها على تسريع وتيرة التحسينات األخرى فيها، ودعم تركيز خطط التطوير 

والعمل بإحكام أكبر على األوليات المحددة في المدرسة.

الرقابة المدرسية. وازداد عدد الطلبة  العام األول من  التعلم تحسنا مستقراً في المدارس الحكومية منذ  شهدت مصادر 
تقنية  في  السيما  سابقًا،  عليه  كانت  ما  إلى  قياسًا  التعلم  مصادر  من  ثراء  أكثر  نطاق  توفير  من  حاليًا  يستفيدون  الذين 
المعلومات واالتصاالت )ICT(. ولكن ما تزال فرص استخدام الطلبة لتقنية المعلومات واالتصاالت في المنهاج التعليمي 
قليلة جداً في غالبية المدارس الحكومية، وما تزال بعض المدارس بحاجة إلى توفير العدد الكافي من الحواسيب الالزمة 
تقنيات  فتحت  ولقد  الطلبة،  تعّلم  في  اكبر  دوراً  المدرسية  للمكتبات  كان  المدارس  من  جداً  قليل  عدد  وفي  لطلبتها. 
المعلومات واالتصاالت والكتب والمواد التي توفرها المكتبة ُسباًل أمام الطلبة للتعّلم بشكل ُمستقل تبعًا لقدراتهم 

ووتيرة تقدمهم في اكتساب المعرفة، وما تزال هذه المهارات غير متطورة لدى الطلبة في بعض المدارس الحكومية. 

 تمكنت المدارس الحكومية من تطوير ترتيبات أفضل للتقييم الذاتي فيها، إذ كانت ترتيبات التقييم الذاتي بمستوى 
جودة “غير مقبول” في أكثر من ربع المدارس الحكومية خالل العام 2008-2009، وانطالقًا من مستوياتها المتواضعة جداً 
في التقييم الذاتي نجحت المدارس الحكومية بتحقيق تحسن ملحوظ في ترتيبات التقييم الذاتي، وكان التحسن أفضل 

في مدارس البنات مما هو عليه في مدارس البنين.

جودة الكادر والمرافق والمصادر المتاحة في المدارس الحكومية

2011-2010

2010-2009

2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد  

11

4

2

35

45

39

48

44

51

6

7

8

 جودة دور مجالس ا�مناء في المدارس الحكومية

لم يتم تقييم مستوى جودة هذا المؤشر في المدارس الحكومية خالل العام الدراسي 2009-2008

2011-2010

2010-2009

2009-2008

19

6

69

55

12

36 3

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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تحسن دور مجالس األمناء في المدارس الحكومية إجمااًل منذ بدء عمليات الرقابة المدرسية، السيما في العام الدراسي 
المدارس  المتابعة ألداء  المدارس الحكومية يوجد فيها حاليًا مجالس تؤدي عملها في توفير قدرٍ من  الماضي. وغالبية 
الرئيسية في  الجوانب  تأدية عملها بفعالية عالية في متابعة  المجالس في  الموجودة فيها، ونجح عدد قليل من هذه 
عمل المدارس الموجودة فيها، ولكن في المقابل يوجد عدد قليل من المدارس الحكومية التي ال تحظى بأية رؤية شاملة 
عن عملها من قبل طرف محايد قادر على أداء دور«الصديق الناقد« للمدرسة. ولقد وجد الُمقيمون التربويون أن مجالس 
األمناء التي حققت ُمستوى جودة جيد في مدارس البنات هي ضعف عدد مجالس األمناء التي حققت مستوى جودة جيد 

في مدارس البنين، ومجالس األمناء ذات الجودة غير المقبولة موجودة في مدارس البنين فقط. 

جميع المدارس الحكومية لديها اآلن صالت مفيدة مع أولياء األمور والمجتمعات المحلية، وكانت ُمشاركة أولياء األمور 
قوية في غالبية المدارس الحكومية، وكثيراً ما كان هذا الجانب من الحياة المدرسية بُمستوى جودة متميز. وكان أولياء 
األمور في مدارس البنات أكثر من مشاركة أولياء األمور في مدارس البنين، وفي عدد قليل من مدارس البنات كان أولياء 

األمور على درجة عالية من التنظيم ويجتمعون يوميًا للُمشاركة في الحياة المدرسية.
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التغذية  مع  بإيجابية  القبطية  مارية  مدرسة  تعاملت 
خالل  من  وذلك  المدرسية،  الرقابة  قدمتها  التي  الراجعة 
ليدعم  أمناء  مجلس  وتأسيس  المدرسة  رؤية  مراجعة 
عن  المدرسة  مساءلة  في  دوره  ويمارس  الرؤية  هذه 
مع  المدرسة  وتواصلت  حققتها.  التي  المستويات 
المدرسة  رؤية  على  وأطلعتهم  المحتملين  الشركاء 

ورسالتها وأهدافها المستقبلية.

أعضاء  من  توقعاتها  إزاء  واضحة  المدرسة  قيادة  وكانت 
يٌنتظر  التي  األدوار  بالتفصيل  وعرضت  األمناء،  مجلس 
المدرسة،  لتحسين  بها  القيام  األمناء  مجلس  أعضاء  من 
أعضاء  قدرة  من  تمامًا  واثقة  تكون  أن  للمدرسة  أتاح  مما 
مجلس األمناء المنتخبين على تحمل المسؤوليات واألدوار 
المعقدة الموكلة إليهم، لذلك كان مجلس األمناء مكونًا 
نظر  وجهات  يمثل  من  أفضل  هم  ملتزمين،  أعضاًء  من 

والمهارات  الخبرات  أفضل  ولديهم  المدرسي  المجتمع 
التي تساعدهم على دعم المدرسة.

في  المشاركة  انتخابهم  حال  المجلس  أعضاء  وباشر 
الذاتي في المدرسة وفي تحديد األهداف  التقييم  عمليات 
تأسيس  من  االنتهاء  فور  وتم  األولويات،  على  واالتفاق 
األدوار  توزيع  على  واالتفاق  دوره  تحديد  األمناء  مجلس 
أثر  األمناء  لمجلس  وكان  أعضائه.  على  والمسؤوليات 
وواظب  الطالبات.  وخبرات  المدرسية  الحياة  على  ملحوظ 
بشكل  وشاركوا  المدرسة  زيارة  على  المجلس  أعضاء 
مما  وتجديده،  التعليمي  للمنهاج  التخطيط  في  مباشر 
قيادة  أعضاء  وتعاون  الطالبات.  تعلم  خبرات  إثراء  أتاح 
المدرسة وأعضاء مجلس األمناء والمعلمات وأولياء األمور 
تم  التي  األنشطة  قدرة  من  التأكد  على  سويًة  والطالبات 

التخطيط لها على تحسين مخرجات تعلم الطالبات.

 تعميم الممارسات الجيدة

مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات
مديرة المدرسة: انتصار عيسى

تأسيس مجلس أمناء فعال
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األمناء  مجلس  أعضاء  مع  اإليجابية  العالقات  “ساهمت 
على  التعليمي  المنهاج  إثراء  في  الذاتي  التقييم  وعمليات 
الخبرات  من  المزيد  لديهن  وأصبح  للطالبات،  واسع  نطاق 
للمرحلة  استعداداً  أكثر  وأصبحن  الواقعية،  بالحياة  المتعلقة 
عيسى،  انتصار  التعليمية”.  مسيرتهن  في  القادمة  الدراسية 

مديرة المدرسة.

طلب  ويمكننا  كبيرة،  مساعدة  الدعم  مركز  لنا  “قدم 
الدعم في حال تغيبنا عن حصة دراسية  المساعدة من مركز 
بسبب مشاركتنا في منافسة أو أي نشاط آخر ، ودائمًا ما نجد 
في المركز أحد قادر على تقديم الدعم لنا في أي من جوانب 

التعلم”. طالبتان الصف الثاني عشر. ضمن  واجتهاد  بجد  نعمل  أن  الرقابة  عمليات  لنا  "ضمنت 
من  الجاد  العمل  في  االستمرار  علينا  وأنه  محدد،  زمني  جدول 
تلقاء أنفسنا، أي دون انتظار دعم خارجي أو ضغٍط من أطراف 

خارجّية". معلمة – مركز الدعم

“طالبنا بغرفة لتالوة القرآن الكريم وحصلنا على دعم مجلس 
نستطيع  بيئة  لنا  وفرت  ولقد  الغرفة،  هذه  تجهيز  في  األمناء 
طالبة  المسجد”.  في  كأننا  بخشوع  الكريم  القرآن  تالوة  فيها 

في الصف العاشر.
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الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

جودة القيادة واإلدارة في 25 مدرسة حكومية ما تزال أقل من المستوى الجيد المتوقع من مدارس دبي. ومن المستبعد 
إلى  جودتها  مستوى  لرفع  والتقييم  والتعلم  التعليم  عمليات  في  الضرورية  التحسينات  تحقيق  باإلمكان  يكون  أن  جداً 

المستوى الجيد في المواد الدراسية الرئيسية ما لم يتم أواًل تحسين فعالية قيادات هذه المدارس.

معظم المدارس الحكومية ما تزال بحاجة إلى تحسين فعاليتها في متابعة وتقييم التعليم والتعلم، وتسعى معظم 
المدارس الحكومية حاليًا لتحقيق ذلك، ولكن كانت هذه المحاوالت في كثير من األحيان غير منتظمة، وبعيدة جداً عن 
الرسمية وغير دقيقة. ولم يتمكن سوى عدد قليل من المدارس الحكومية من تطوير فهم مالئم لسمات التعليم والتعلم 

عالي الجودة التي يمكن االعتماد عليها في تعميم منهجية متسقة في الزيارات الصفية.

الُمستمدة من  التخطيط للتطوير  أو متميز في عمليات  الحكومية حققت مستوى جودة جيد  المدارس  أكثر من نصف 
حققت تقدمًا جيداً في  قد  الحكومية  المدارس  أن غالبية  من  الرغم  المدارس. وعلى  في هذه  الذاتية  المراجعة  عمليات 
تنفيذ توصيات عمليات الرقابة السابقة، إال أن بقية المدارس حققت تقدمًا طفيفًا فقط أو لم تحقق أي تقدم في تنفيذ 
توصية واحدة على األقل من توصيات عمليات الرقابة السابقة، وما تزال خطط هذه المدارس غير قادرة على التركيز بشكل 
كاف على كيفية تحسين تقدم الطلبة الدراسي وتطورهم الشخصي، وغالبًاَ ما أخفقت في تحديد مسؤوليات مختلف 

أعضاء كادرها، وكثيراً ما كانت بحاجة إلى مؤشر واضح لتحديد الجدول الزمني الالزم لتنفيذ التحسينات المطلوبة.

غالبية المدارس الحكومية بدأت عامها الدراسي في شهر سبتمبر 2010 وهي تعاني من وجود شاغر على األقل في كادرها 
التعليمي، وكان لهذا النقص في الكادر الذي استمر لعدة أسابيع في بعض الحاالت تأثير سلبي على تقّدم الطلبة في 

العديد من المواد الدراسية خاصة في الرياضيات.
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آراء ووجهات نظر أولياء األمور
2010-20092011-20082010-2009العام الدراسي

6,7636,74210,371عدد أولياء األمور الذين شاركوا في االستبانة اإللكترونية 

60%37%36%نسبة الطلبة الذين شارك أولياء أمورهم في االستبانة اإللكترونية

إلى  تهدف  والتي  المدرسية،  الرقابة  جهاز  من  اإللكترونية  األمور  أولياء  استبانة  في  األمور  أولياء  من  جداً  كبير  عدد  شارك 
آراء  االستبانة  استطلعت  ولقد  فيها.  تعليمهم  أبناؤهم  يتلقى  التي  المدارس  حول  نظرهم  ووجهات  أرائهم  استطالع 
أولياء األمور حول تقدم أبنائهم الدراسي في المواد الدراسية الرئيسية، ومدى تطورهم الشخصي، وحول جودة العملية 

التعليمية التي تقدمها المدرسة ألبنائهم.

يتلقى  التي  الحكومية  المدارس  عمل  عن  الكبير  رضاهم  االلكترونية  االستبانة  ضمن  إجاباتهم  في  األمور  أولياء  أظهر 
أبناءهم تعليمهم فيها.

الرئيسية، وكان رضاهم في أعلى  الدراسية  المواد  أبناءهم يحققون تقدمًا جيداً في  أن  أولياء األمور على  اتفق معظم 
مستوياته إزاء تقدم أبنائهم في اللغة العربية، وفي أدنى مستوياته إزاء تقدم أبنائهم في اللغة اإلنجليزية.

واتفق  ألبنائهم،  الشخصي  التطوير  بجانب  الحكومية  المدارس  اهتمام  مدى  على  جداً  قوية  موافقة  األمور  أولياء  أظهر 
معظم أولياء األمور على أن المدارس تساعد أبناءهم على أن يكونوا مستقلين وقادرين على تحمل المسؤولية، كما 
على  والمحافظة  ألبنائهم  الرعاية  بتوفير  مالئم  اهتمامًا  أولت  المدارس  أن  على  األمور  أولياء  من  مشابهة  نسبة  اتفقت 
صحتهم وسالمتهم. وكذلك اتفق معظم أولياء األمور أيضًا على أن سلوك الطلبة كان جيداً في مدارس أبنائهم، كما 

اتفقت نسبة مشابهة من أولياء األمور على أن مدارس أبنائهم نجحت بتوفير نطاق ُممتع وُمحفز من األنشطة الالصفية.

أتفق معظم أولياء األمور على أن مدارس أبنائهم نجحت في إبقائهم على إطالع مالئم بمستويات تقدم أبنائهم، وأفادوا 
بأن لديهم الثقة بأن المدرسة ستعمل على معالجة تحفظاتهم والجوانب التي يجدون أنها بحاجة إلى المعالجة من 
المدرسة . وعّبرت نسبة مشابهة من أولياء األمور عن اعتقادهم بأن مدارس أبنائهم تشاورت معهم على نحو جيد بشأن 
القرارات التي تنوي اتخاذها والتي من شأنها أن تؤثر على أبنائهم. وأعربت نسبة أقل قلياًل من أولياء األمور عن موافقتهم 

على أن المدرسة شرحت لهم كيف يمكنهم مساعدة أبنائهم في أداء واجباتهم وأعمالهم المدرسية في المنزل.

نسبة  وعّبرت  فيها،  تعليهم  أبناؤهم  يتلقى  التي  المدارس  في  جيداً  كان  التدريس  أن  على  األمور  أولياء  معظم  أتفق 
مشابهة من أولياء األمور عن اقتناعهم بأن مدارس أبنائهم تحظى بقيادة مالئمة.
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مجموعة من تعليقات أولياء األمور 

مجموعة من تعليقات أولياء األمور التي عبروا فيها عن آرائهم حول مدارس أبنائهم ودور الرقابة المدرسية فيها من خالل 
مشاركتهم في استبانة أولياء األمور اإللكترونية 2010 – 2011.

الرقابة المدرسية

"اشكر كم على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة ،هذا يدل على رؤية الهيئة الثاقبة، بأن الهيئة ثم المدرسة ) قيادة المدرسة - 
طاقم التدريس - الطلبة - أولياء األمور ( هم جميعًا لهم هدف واحد وهو مستقبل أبناءنا ونحن على ثقة بأن أبناءنا في 

أيدي أمينة، وأكرر شكري لكم ونرجو لكم الرقم واحد دائمًا".

“نشكر جهود القائمين على الرقابة المدرسية لما لها من تأثير كبير على تحسين العملية التربوية والتعليمية في مدارس 
الدولة”.

“نود أن نشكركم على هذا االستبيان الذي أشعرنا بان التعليم في مدارسنا يسير إلى األمام وفي الطريق الصحيح وذلك 
بفضل المتابعة الرقابة من قبلكم. أشكركم”.

مدارسنا

"أشكر الهيئة اإلدارية و التدريسية على جهودهم في رفع مستوى التحصيلي للطالبات و االهتمام بالجانب السلوكي و 
التربوي للطالبات مما يدل على حرص المدرسة و اهتمامها بطالباتها و لكم جزيل الشكر".

"ابنتي من ذوي االحتياجات الخاصة و تحتاج لرعاية خاصة لم تقصر المدرسة في توفيرها لها و خاصة الدعم النفسي و 
المعنوي وقد جذبتها المعاملة الحسنة و أحبتها كثيرا"

“المدرسة اهتمت كثيراً في اللغة العربية، أصبحت الطالبات اآلن يتحدثن بطالقة”.

“أشكركم على تعليم ابنتي، و تعلمت أشياء كثيرة، وتعلمت كيف تلعب الرياضة مثل كرة السلة وكرة الطائرة وغيرها، 
وتعلمت كيف تحترم اآلخرين و المدرسات كّن طيبات و يساعدن الطالبات، شكرا على كل شيء".

“التواصل عبر البريد االلكتروني بين المعلم وأولياء األمور خطوة جيدة وأسهل وأسرع في معرفة ولي اآلمر كل ما يتعلق 
بالطالب من نقاط ضعف و قوة. “

“المدرسة بالنسبة لما أراه من ابنتي متطورة من الناحية التعليمية ومواكبة للعصر وتساهم في تطوير الطالبات وتساعد 
على تأهيلهن وللتخطيط األمثل للمستقبل والمدرسات في مستوى مرتفع وراٍق”.

عشر  الثاني  بطلبة  اهتمامهم  مناسبة.  عالية  كفاءات  من  مدرسين  ذات  الممتازة  المدارس  من  عام  بشكل  “المدرسة 
اهتمام جاذب وجميل وينم عن الصدق في محاولة تخريج أفضل الدفعات لخدمة الدولة. كذلك محاولة تطوير المدرسة 

من عدة نواٍح آمر إيجابي جدا يجب أن يستمر ويرتقي إلى األفضل”.
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المستقبل 

"رفع نسبة التوطين بين المعلمين تعزز كثيرا من لغة و ثقافة أبنائنا االجتماعية و الوطنية".

تعلم  على  والتركيز  الجهود  من  المزيد  بذل  المدرسة  قيادة  من  وأتمنى  جيدة  المدرسية  والقيادة  جيدة  المدرسة  “بيئة 
أبنائنا اللغة العربية واإلسالمية وترسيخ قيم وثقافة دولتنا الحبيبة اإلمارات وتدريسهم اللغة االنجليزية في هذا العمر حتى 

يتمكنوا من هذه اللغة من الصغر ويواكبوا التطور الحضاري”.

التحاقهم  دون  تحول  الثانوية  خريجي  أمام  كبيراً  عائقا  تمثل  أنها  حيث  ثانية  كلغة  االنجليزية  اللغة  تعلم  على  "التركيز 
ببعض التخصصات".

“أرجو االهتمام بالناحية البدنية للطالب وذلك ألن الجسم السليم في العقل السليم وتخصيص حصص أكثر لألنشطة 
البدنية و الفنون لتعزيز مهارات الطلبة اإلبداعية ولتجنيبهم من المؤثرات الخارجية التي قد توقع الطلبة في الطرق الغير 

سليمة ”.

“وضع مناهج تتوافق مع العصر الحديث مع دراسة جزء من الماضي والثقافات األخرى بأسلوب متطور ومختصر ومفهوم 
للطالب في فئته العمرية ”.



333
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المدارس الخاصة

انتهى جهاز الرقابة المدرسية خالل الفترة بين أكتوبر 2010 إلى أبريل 2011 من تطبيق عمليات الرقابة المدرسية على 136 
مدرسة خاصة، حيث تم تطبيق الرقابة المدرسية على جميع المدارس الخاصة ثالث مرات متتالية خالل األعوام الدراسية 
الثالثة الماضية، في حين تم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني 
مرتين حتى اآلن، إذ لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية عليها في العام األول للرقابة المدرسية نظراً إلى أن عامها الدراسي 

يبدأ في شهر ابريل من كل عام.

 

 

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي  2009-2008

2009 2010-2009 2011-2010

109

131 136

-2008

عدد المدارس التي تم تطبيق الرقابة المدرسية عليها 

114,111

177,013
187,905

2009 2010-2009 2011- 2010-2008

عدد الطلبة في المدارس الخاصة التي تم تطبيق 
الرقابة المدرسية عليها 

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي  2009-2008
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*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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 جودة ا�داء العام للمدارس الخاصة  تبعًا للمنهاج التعليمي
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لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008
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أعداد الطلبة في المدارس الخاصة تبعًا لمستوى جودة أدائها العام والمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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 أظهرت نتائج الرقابة المدرسية على مدى السنوات الثالث الماضية نجاح المدارس الخاصة بتحقيق تقدم مستقر وتدريجي 
في أدائها العام. 

شهدت المدارس الخاصة في دبي زيادة ملحوظة في أعداد المدارس التي تقدم حاليًا خدمات تعليمية بالمستوى الجيد 
الُمتوقع، مقارنة مع عددها قبل ثالثة أعوام.

شهدت أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس جيدة أو متميزة زيادة مستقرة خالل األعوام الثالثة الماضية.

عدد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس أدائها العام بمستوى جودة “غير مقبول” أصبح أقل بكثير، إال أن نصف 
طلبة دبي تقريبًا ما يزالون يتلقون تعليمهم في مدارس أداؤها العام بمستوى جودة مقبول، وهو الحد األدنى المقبول 

في دبي.

ازداد عدد المدارس الخاصة ذات األداء المتميز من أربع مدراس في العام الدراسي 2008-2009 إلى ست مدارس في العام 
الدراسي 2010-2011 ، بعد أن انخفض عددها إلى مدرستين في العام الدراسي 2009-2010. وجميع المدارس الخاصة 

التي حققت أداًء متميزاً هي من المدارس التي تطبق مناهج تعليمية تستند إلى المنهاج الوطني اإلنجليزي.

2010-2011، وسبعة )7( منها لم تنجح  16 مدرسة خاصة أداؤها العام بمستوى جودة “غير مقبول” في العام الدراسي 

خالل األعوام الثالثة الماضية في تطوير مستوى جودة أدائها العام غير المقبول.

العديد من المدارس الخاصة لم تنجح في تحسين مستوى جودة أدائها العام من عام دراسي إلى آخر، على الرغم من أنها 
حققت تحسينات ملحوظة في مؤشرات جودة محددة.

تأثر مستوى التقدم الدراسي للطلبة في عدد قليل من المدارس الخاصة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة الملتحقين 
بتلك المدارس وحدوث تغييرات مستمرة في أعضاء كوادرها. وقد وصلت نسبة تغيير المعلمين في تلك المدارس إلى 
وقد  المدارس.  تلك  في  التدريس  جودة  مستوى  على  واضحًا  تغييراً  فرض  مما  فيها،  المعلمين  أعداد  إجمالي  من   %60

يؤدي النمو السريع للمدرسة إلى التأثير سلبًا على أدائها. 
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رسائل ُمهمة للمدارس الخاصة

نجحت جميع المدارس الخاصة تقريبًا في تحقيق تحسين ملحوظ في جوانب عملها الرئيسية خالل األعوام الثالث الماضية، 
على الرغم من أن درجة التحسين لم تكن كافية دائمًا لتحسين مستوى جودة األداء العام في عدد من المدارس الخاصة.

نجح الطلبة خالل األعوام الثالث الماضية بتحقيق تحسن ملحوظ في مستوى تحصيلهم وتقدمهم الدراسي في مواد 
اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم.

معظم المدارس التي حقق طلبتها مستوى تحصيل دراسي متميز في مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم هي 
مدارس تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا.

التحسن الذي حققه الطلبة في تحصيلهم وتقدمهم الدراسي في مادة اللغة العربية أقل بشكل ملحوظ من التحسن 
الذي حققوه في بقية المواد الدراسية الرئيسية خالل األعوام الثالث الماضية.

العديد من المدارس الخاصة نجحت بتحقيق تحسن ملحوظ في جودة عمليات التعليم والتعلم والتقييم.

أقلية ملحوظة من المدارس الخاصة نجحت بتحقيق تحسن ملحوظ في جودة المنهاج التعليمي الذي تقدمه، وأصبحت 
أكثر قدرة على تلبية احتياجات طلبتها التعليمية.

العديد من المدارس الخاصة نجحت بتقديم ترتيبات أفضل بكثير لحماية طلبتها وتقديم الدعم لهم، وتم هذا التحسن 
في الغالب في إطار استجابة تلك المدارس لتوصيات المقيمين التربويين بهذا الشأن.

تحظى المدارس الخاصة حاليًا بقيادة أفضل على نحو ملحوظ مما كانت عليه خالل السنوات الثالث الماضية. وأصبحت 
النصف في  أقل من  الخاصة، في حين كانت نسبتها  المدارس  ثلثي  أكثر من  أو متميز في  القيادة بمستوى جودة جيد 

العام األول من الرقابة المدرسية.

حققته  الذي  التحسن  من  اتساعًا  أقل  أو  أبطأ  والتعليم  التربية  وزارة  منهاج  تطبق  التي  الخاصة  المدارس  في  التحسن 
المدارس الخاصة األخرى. وما يزال مستوى األداء العام ذاته تقريبًا في هذه المدارس. ولم تنجح هذه المدارس خالل األعوام 
الثالث الماضية بتحقيق تحسن ملحوظ في عمليات التقييم وتحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي وتعلمهم، والمنهاج 

التعليمي والقيادة.
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رسائل مهمة للمدارس الخاصة التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا
 

األداء العام للمدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا للعام الدراسي 2011-2010

 المدارس التي تحسن أداؤهامتميزجيدمقبولغير مقبول
العام *

41922616

جميع المدارس الخاصة الست التي تقدم منهاجًا تعليميًا بمستوى جودة متميز هي من المدارس التي تطبق منهاجًا 
وتحسين  موائمة  في  المدارس  هذه  ونجحت  بريطانيًا،  في  الُمطبق  اإلنجليزي  الوطني  المنهاج  إلى  يستند  تعليميًا 

مناهجها التعليمية لزيادة مستوى فهم طلبتها للسياق المحلي، السيما في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

البكالوريا  دبلوم  منهاج  أيضًا  تُقدم  بريطانيا  في  الُمطبق  اإلنجليزي  التعليمي  المنهاج  تُقدم  التي  المدارس  من  سبع 
الدولية لمرحلة ما بعد 16 سنة، كبديل الختبارات المستوى المتقدم AS أو A-level. وفي عدد قليل من هذه المدارس لم 
يتم دائمًا إدارة عملية انتقال الطلبة من منهاج تعليمي إلى آخر بفعالية لضمان تمكين الطلبة من تحقيق أعلى معدالت 

النجاح.

أرض  على  فعليًا  تطبقه  ال  بريطانيا  في  الُمطبق  اإلنجليزي  التعليمي  المنهاج  تقدم  أنها  تُعلن  التي  المدارس  من  أقلية 
الواقع، إذ ال يستند مخطط المنهاج التعليمي لكل مادة دراسية استناداً راسخًا على برامج الدراسة المعتمدة في المنهاج 
المستويات  لتحديد  الُمعتمدة  الهيكلية  المدارس  هذه  بعض  تُطبق  ال  كما  بريطانيا،  في  الُمطبق  اإلنجليزي  التعليمي 
التعليمي  المنهاج  في  مطلوب  هو  كما  الدراسي،  الطلبة  تقدم  تقييم  أجل  من  الدراسي  التحصيل  بأهداف  الُمرتبطة 

اإلنجليزي الُمطبق في بريطانيا.

من  الثالث  العام  في  العام  أدائها  جودة  مستوى  تحسين  استطاعت  بريطانيًا  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  خاصة  مدرسة   12

عمليات الرقابة المدرسية.

الخدمات  في  تحسينات  الماضية  الثالث  األعوام  خالل  حققت  بريطانيًا  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  المدارس  معظم 
واألنشطة التعليمية لمادتي التربية اإلسالمية واللغة العربية. وجميع هذه المدارس تقريبًا تلتزم بتلبية جميع متطلبات 
المدارس  هذه  من  وسبٌع  المادتين.  هاتين  لتدريس  المخصص  الدراسية  الحصص  نصاب  بشأن  والتعليم  التربية  وزارة 

الخاصة ال تلبي بشكل كامل جميع متطلبات وزارة التربية والتعليم بشأن التربية اإلسالمية أو اللغة العربية أو كليهما.

لم يتمكن طلبة هذه المدارس غير الناطقون بالعربية الذين يتعلمونها كلغة إضافية من تحقيق التقدم الدراسي الذي 
حققه زمالؤهم الطلبة الناطقون بالعربية في هذه المادة. وكان تقدم الطلبة الدراسي بمستوى جودة “غير مقبول” في 

20% تقريبًا من حصص اللغة العربية كلغة إضافية.

أربع من المدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا تقدم عملية تعليمية بمستوى جودة “غير مقبول” إجمااًل، وتقدم 
هذه المدارس بطيء في تنفيذ توصيات الرقابة المدرسية.

* عدد المدارس التي نجحت بتحسين مستوى أدائها العام خالل األعوام الثالثة الماضية
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رسائل مهمة للمدارس الخاصة التي تطبق منهاجًا تعليميًا أمريكيًا

األداء العام للمدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا أمريكيًا للعام الدراسي 2011-2010

 المدارس التي تحسن أداؤهامتميزجيدمقبولغير مقبول
العام*

420704

غالبية المدارس التي تُعلن أنها تطبق منهاجًا تعليميًا أمريكيًا ال تستند مناهجها التعليمية في كل مادة دراسية على نحو 
دقيق على أي من برامج الدراسية المعتمدة في الواليات المتحدة األمريكية. وال يلتزم سوى عدد قليل من المدارس الخاصة 

عالية األداء في دبي بمعايير معترف بها في مناهجها التعليمية.

على الرغم من أن مستوى جودة األداء العام لم يتغير لدى غالبية المدارس الخاصة التي تطبق منهاجًا تعليميًا أمريكيًا، إال 
عدداً قلياًل من هذه المدارس حققت تحسينات أساسية في جوانب عملها الرئيسية.

تحسنت الجودة اإلجمالية لعملية التعليم والتعلم في هذه المدارس، وحدث انخفاض ملحوظ في حاالت التدريس ذات 
الجودة غير المقبولة.

جميع هذه المدارس تطبق حاليًا مناهج تعليمية حققت مستوى جودة مقبول على األقل في تلبية الحاجات التعليمية 
لدى طلبتها، في حين كانت النسبة 80% تقريبًا في العام األول من الرقابة المدرسية.

واللغة  اإلسالمية  التربية  لمادتي  التعليمية  واألنشطة  الخدمات  في  التحسينات  بعض  المدارس  هذه  معظم  حققت 
هاتين  لتدريس  الدراسية  الحصص  نصاب  بشأن  والتعليم  التربية  وزارة  متطلبات  حاليًا  تلبي  تقريبًا  وجميعها  العربية. 
التربية  بشأن  والتعليم  التربية  وزارة  متطلبات  جميع  كامل  بشكل  تلبي  ال  الخاصة  المدارس  هذه  من  واثنتين  المادتين. 
اإلسالمية أو اللغة العربية أو كليهما. وتقدم الطلبة الدراسي في مادة التربية اإلسالمية بمستوى جودة مقبول على األقل 

في 90% من الحصص الدراسية.

لم يتمكن طلبة هذه المدارس غير الناطقون بالعربية الذين يتعلمونها كلغة إضافية من تحقيق التقدم الدراسي الذي 
حققه زمالؤهم الطلبة الناطقين بالعربية في هذه المادة. وكان تقدم الطلبة الدراسي بمستوى جودة “غير مقبول” في  

20% تقريبًا من حصص اللغة العربية كلغة إضافية.

أشار تقرير الرقابة المدرسية السنوي 2010 إلى أن معظم المدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا أمريكيًا ال تؤهل طلبتها 
لنيل شهادات أكاديمية معتمدة دوليًا، وال تؤهل شهادات دبلوم الثانوية الطلبة دائمًا لدخول جامعات مرموقة. وما يزال 
من  ملحوظة  أقلية  أن  إال  أمريكيًا،  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  الخاصة  المدارس  معظم  في  ضعف  موطن  الجانب  هذا 
هذه المدارس قد بدأت بتقديم اختبارات معتمدة دوليًا لتقييم مستويات التحصيل والتقدم الدراسي لطلبتها قياسًا إلى 

المستويات الدولية.

تزال  العام بمستوى جودة “غير مقبول” إجمااًل، وما  أداؤها  أمريكيًا كان  التي تطبق منهاجًا تعليميًا  المدارس  4 من هذه 
الرقابة المدرسية. ولم تحقق هذه المدارس  العام األول من تطبيق  هذه المدارس تعاني من مواطن ضعف مهمة منذ 
سوى تقدم بطيء في تنفيذ توصيات الرقابة المدرسية الصادرة في عامها األول بسبب ضعف القيادة واإلدارة في هذه 

المدارس. 

* عدد المدارس التي نجحت بتحسين مستوى أدائها العام خالل األعوام الثالثة الماضية
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رسائل مهمة للمدارس الخاصة التي تطبق منهاجًا تعليميًا هنديًا

األداء العام للمدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا هنديًا للعام الدراسي 2011-2010

 المدارس التي تحسن أداؤهامتميزجيدمقبولغير مقبول
العام*

371103

الثانية في العام الدراسي  الرقابة المدرسية على المدارس التي تطبق منهاج تعليمية هندية للمرة  تم تطبيق عمليات 
عاين  ولقد  األولى.  للمرة  عليها  المدرسية  الرقابة  عمليات  تطبيق  تم  جديدة  واحدة  مدرسة  إلى  باإلضافة   ،2011-2010

المقيمون التربويون تحقيق تحسينات في جميع هذه المدارس تقريبًا. ونجحت ثالث مدارس من تحسين مستوى جودة 
أدائها العام، في حين تمكنت معظم المدارس األخرى من تحقيق بعض التحسينات في بعٍض من جوانب عملها، مثل 

جودة التدريس أو تعلم الطلبة أو القيادة.

تحسنت جودة التدريس بشكل ملحوًظ في هذه المدارس، إذ تمكنت 13 مدرسة من تحسين مستوى جودة التدريس في 
المدارس قد تعاملت  أن هذه  إلى  الموجودة فيها. وتجدر اإلشارة  المدرسية  المراحل  األقل من  مرحلة دراسية واحدة على 
بجدية عالية في معالجة مواطن الضعف الموجودة في مرحلة الروضة والمرحلة االبتدائية. وتعد استجابة هذه المدارس 
بسرعة وفعالية لتنفيذ توصيات الرقابة المدرسية، وتقديمها استراتيجيات تدريس أكثر مالئمة وفعالية للطلبة األصغر سنًا 

عامل نجاح رئيسي لهذه المدارس.

حقق طلبة غالبية المدارس الهندية في دبي أداًء عاليًا في اختبارات CBSE )المجلس المركزي للتعليم الثانوي( في مواد 
اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم. وحقق طلبة المدارس الهندية في دبي أداًء مالئم قياسًا إلى أداء الطلبة في دول 
أخرى يتعلمون في مدارس تطبق المنهاج التعليمي CBSE أو المنهاج التعليمي ICSE. ولقد عاين المقيمون التربويون 

تحقيق تحسن في تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي في جميع هذه المواد الدراسية وفي مادة التربية اإلسالمية أيضًا.

وسلوكياتهم  الطلبة  مواقف  كانت  الهندية  المدارس  معظم  وفي  مستمر،  تحسن  في  ومواقفهم  الطلبة  سلوكيات 
بمستوى جودة جيد على األقل. ولقد حدد المقيمون التربويون هذا الجانب على أنه واحد من نقاط القوة المهمة التي 
2009-2010، وما تزال هذه المدرس تعمل على تعزيز هذا النجاح والبناء  حققتها المدارس الهندية في العام الدراسي 
عليه. وأظهر الطلبة دائمًا حماسًا وحسًا ناضجًا إزاء تعلمهم، وقد أدت هذه الصفات باإلضافة إلى عالقات الطلبة اإليجابية 

مع معلميهم إلى إيجاد مناخ تعلم فّعال في هذه المدارس.

الهندية.  المدارس  في  أفضل  تقييم  إستراتيجيات  بتطوير  التدريس  في  تحقيقها  تم  التي  التحسينات  ساهمت  ولقد 
وتمكن المعلمون من استخدام عمليات التقييم المستمر على نحو أفضل في المساعدة على تحسين أعمال الطلبة. 

ولقد تحسنت جودة تعلم الطلبة في 12 مدرسة هندية، وباألخص على صعيد ارتفاع مشاركة الطلبة في تعلمهم.

* عدد المدارس التي نجحت بتحسين مستوى أدائها العام خالل العامين الماضيين
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رسائل مهمة للمدارس الخاصة التي تُطبق منهاج وزارة التربية والتعليم

األداء العام للمدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2011-2010

 المدارس التي تحسن أداؤهامتميزجيدمقبولغير مقبول
العام*

312001

كما هو الحال في نتائج العام األول من الرقابة المدرسة، لم تنجح أي من المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية 
والتعليم في تحقيق أداء عام بمستوى جودة جيد أو متميز.

ما تزال عملية التعليم والتعلم بمستوى جودة مقبول على نحو واسع في جميع هذه المدارس تقريبًا، وكانت بمستوى 
جودة جيد في عدد قليل جداً منها، ولم تتمكن أي من هذه المدارس من تحقيق تعليم وتعلم بمستوى جودة متميز. 

على الرغم من أن تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي قد تحسن في مادتي التربية اإلسالمية واللغة العربية، إال أن أداءهم 
في بقية المواد الدراسية ما يزال بمستوى جودة مقبول إجمااًل. ولقد حقق الطلبة تقدمًا طفيفًا في أدائهم في مادتي 

اللغة اإلنجليزية والعلوم قياسًا إلى أدائهم في العام األول من الرقابة المدرسية.

التعليمي  المنهاج  نطاق  يزال  وما  التعليمي،  منهاجها  جودة  مستوى  تحسين  استطاعت  المدارس  هذه  من  قليل  عدد 
ضيقًا بالنسبة إلى طلبة الصفوف الدراسية العليًا، السيما في المجال المحدودجداً المتاح للطلبة الختيار المواد الدراسية.

ترتيبات المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم بمستوى جودة “غير مقبول” في  10% تقريبًاُ من هذه المدارس.

القيادة في هذه المدارس بمستوى جودة مقبول على نحو واسع، وعلى الرغم من أن حاالت القيادة ذات مستوى الجودة 
غير المقبول قد انخفضت في هذه المدارس منذ العام الدراسي 2008-2009، إال أنها ما تزال عمومًا بحاجة إلى التوجيه 

وإلى إيجاد رؤية مشتركة فيها.

* عدد المدارس التي نجحت بتحسين مستوى أدائها العام خالل األعوام الثالثة الماضية
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* عدد المدارس التي نجحت بتحسين مستوى أدائها العام خالل األعوام الثالثة الماضية

)IB( رسائل مهمة للمدارس الخاصة التي تطبق برامج البكالوريا الدولية

األداء العام للمدارس التي تطبق برامج البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2011-2010

 المدارس التي تحسن أداؤهامتميزجيدمقبولغير مقبول
العام*

02402

عدد قليل من هذه المدارس الخاصة تطبق جميع برامج البكالوريا الدولية لجميع المراحل الدراسية، إذ توجد على سبيل 
المثال مدارس خاصة تطبق برنامج دبلوم البكالوريا الدولية لمرحلة ما بعد 16 سنة، في حين تطبق مناهج تعليمية أخرى 
في بقية المراحل الدراسية الموجودة فيها. ولقد تم في هذا التقرير تصنيف المدارس التي تطبق جميع برامج البكالوريا 

الدولية أو معظمها على أنها مدارس تطبق برامج البكالوريا الدولية. 

ثلثا هذه المدارس أداؤها العام بمستوى جودة جيد.

ثلثا هذه المدارس كان أداؤها العام بمستوى جودة مقبول. ثلثا هذه المدارس تقدم حاليًا مناهج تعليمية بمستوى جودة 
متميز، وهي نسبة أفضل من العامين الدراسيين الماضيين.

معظم هذه المدارس نجحت بتحقيق مستوى جودة متميز في ترتيبات المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم، وتقدم 
لطلبتها في جميع المراحل الدراسية دعمًا بمستوى جودة جيد أو متميز.

ربع هذه المدارس تقريبًا تحظى بقيادات متميزة، ومعظم هذه المدارس التي تقدم برامج البكالوريا الدولية تمكنت خالل 
العام الدراسي الماضي من تحسين ترتيبات التقييم الذاتي، وبناء عالقات شراكة أفضل مع أولياء األمور والمجتمع.

هذه  في  المعلمين  من  ملحوظة  أقلية  ولكن  المدارس،  هذه  غالبية  في  جيد  جودة  بمستوى  والتعلم  التعليم  جودة 
المدارس لم يتمكنوا في حصصهم الدراسية من تعزيز مهارات االستعالم أو مهارات التفكير الناقد بفعالية لدى طلبتهم، 
وهذا ما يتعارض وأهداف برامج البكالوريا الدولية الذي يضع تطوير هذه المهارات في مركز اهتماماته. وعمليات التقييم 

بمستوى جودة مقبول في غالبية هذه المدارس.
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التحصيل والتقدم الدراسي في المواد الدراسية الرئيسية

التحصيل والتقدم الدراسي في مادة التربية اإلسالمية 

وتقدمهم  تحصيلهم  مسلمين  طلبة  تضم  التي  الخاصة  المدارس  نسبة  في  ملحوظًا  انخفاضًا  الماضي  العام  شهد 
الدراسي بمستوى جودة “غير مقبول” لتصل نسبتها إلى  5% فقط، ونجح 50% تقريبًا من الطلبة المسلمين في هذه 
من الطلبة المسلمين بتحقيق مستوى   %75 المادة، كما نجح  المدارس بتحقيق تحصيل وتقدم دراسي جيد في هذه 

تحصيل وتقدم دراسي جيد أو متميز في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

تقدم  وكان  اإلسالمية،  التربية  مادة  تدريس  بشأن  والتعليم  التربية  وزارة  متطلبات  تلبي  تقريبًا  الخاصة  المدارس  جميع 
الطلبة الدراسي محدوداً في عدد قليل جداً من هذه المدارس بسبب عدم توفير وقت كاف لتدريس هذه المادة.

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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تحصيل  الطلبة الدراسي في مادة التربية اسالمية - تبعًا للمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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معظم طلبة المدارس الخاصة في دبي ومن مختلف الفئات العمرية يظهرون 
حاليًا معرفة واقعية مقبولة على األقل باإلسالم واألحداث المهمة في عصر صدر 
أن  من  الرغم  على  وقيمه،  ومبادئه  اإلسالم  تعاليم  فهم  واستطاعوا  اإلسالم، 
طلبة  من  المنتظرة  التوقعات  من  وأدنى  سطحية  تزال  ما  معارفهم  من  بعضًا 

في مثل أعمارهم.

بعض  وتطبيق  الكريم  القرآن  من  قصيرة  سور  قراءة  بوسعهم  الطلبة  معظم 
أحكام التالوة وآدابها.

تزويد  على  أساسي  بشكل  تركز  الدراسية  الحصص  معظم  أن  من  الرغم  على 
الطلبة بمعرفة الحقائق، إال أنه تم تحقيق بعض التحسن على صعيد إنشاء روابط 
أيضًا. وازداد حاليًا عدد الطلبة  الدراسية األخرى ومع حياة الطلبة الشخصية  المواد  الدراسية ومحتوى  المادة  بين محتوى 

القادرين على إنشاء عروض تقديمية جيدة تتحدث عن جوانب اإلسالم وأهميتها في حياتهم الشخصية ومجتمعاتهم.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

في العديد من المدارس الخاصة مهارات تالوة آيات القرآن الكريم لدى الكثير من الطلبة من مختلف الفئات العمرية أدنى 
القرآن الكريم حتى  الكثير من الطلبة في تالوة سور من  المنتظرة من طلبة في مثل أعمارهم. ويعاني  التوقعات  من 
السور القصيرة منها، ولم يحققوا سوى تقدمًا محدوداً في تطبيق أحكام التجويد. وال تقتصر مواطن الضعف هذه على 
الطلبة غير الناطقين بالعربية بل هي موجودة أيضًا لدى الطلبة الناطقين بها، ويحتاج الكثير من الطلبة إلى تحسين 

مهاراتهم في النطق، السيما الطلبة غير الناطقين بالعربية.

أقلية فقط من طلبة المدارس الخاصة كانوا متمكنين في الربط بين ما يتعلمونه في اإلسالم 
طلبة  من  العديد  لدى  وكان  إجمااًل.  المعاصر  والعالم  والمجتمع،  المدرسة،  في  حياتهم  مع 
يمكنهم  التي  الصحيحة  اإلسالم  بمصادر  فقط  محدودة  معرفة  العليا  الدراسية  الصفوف 

االستشهاد بها لدعم آرائهم ووجهات نظرهم في النقاشات التي يشاركون فيها.

نتعلم مادة التربية 

اإلسالمية بأسلوب 
أكثر تفاعلية 

وتشويقًا”.

 يحيي، طالب في 

الصف العاشر.

“استخدم معلم التربية اإلسالمية هذا 

العام أسلوبًا جديداً. لقد اكتشفنا 

أن تعلم تاريخ اإلسالم أمر شائق جداً. 

ولقد الحظنا أن هذه المادة تحظى 

بتركيز لم نعهده سابقًا، ونمضي 

وقتًا ممتعًا في تعلمها.” 

علي، طالب في الصف التاسع.
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التحصيل والتقدم الدراسي في مادة اللغة العربية
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لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

تحصيل الطلبة الدراسي في مادة اللغة العربية - تبعًا للمنهاج التعليمي

غير مقبولمتميز مقبول جيد

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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تم في أول عامين من تطبيق الرقابة المدرسية تقييم تحصيل الطلبة وتقدم الدراسي في مادة اللغة العربية دون التمييز 
بين الطلبة الناطقين بها وغير الناطقين، إال أنه تم في العام الثالث من الرقابة المدرسية إصدار تقييمات منفصلة للطلبة 

الناطقين بالعربية والطلبة غير الناطقين بها الذين يتعلمونها كلغة إضافية. 

جميع المدارس الخاصة تقريبًا تلبي حاليًا متطلبات وزارة التربية والتعليم بشأن نصاب حصص اللغة العربية، مما ساعد 
على رفع مستوى أهمية ووضع مادة اللغة العربية في المدارس الخاصة التي يتم التدريس فيها بلغات أخرى غير العربية.

حدث انخفاض ملحوظ في مستوى التحصيل والتقدم الدراسي غير المقبول بين طلبة المدارس الخاصة قياسًا إلى ما 
كان عليه في أول عامين من الرقابة المدرسية، إال أن معدل تحسن الطلبة في اللغة العربية أبطأ من معدالت التحسن 

التي حققوها في المواد الدراسية الرئيسية األخرى.

أداء طلبة المدرس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أفضل أجمااًل في جميع جوانب اللغة العربية من أداء 
زمالئهم الناطقين بها الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة أخرى.

وتقدمهم  الطلبة  تحصيل  الخاصة  المدارس  جميع  في  العربية:  باللغة  الناطقون  الطلبة 
والكتابة.  القراءة  مهارات  في  تحصيلهم  من  واالستماع  التحدث  مهارات  في  أفضل  الدراسي 
وفي غالبية المدارس الخاصة كان مستوى الطلبة في التحدث واالستماع متوافقًا على األقل 
السنوات  في  تقدمهم  مع  الطلبة  معظم  بوسع  وكان  منهم.  المتوقعة  المستويات  مع 
الدراسية التحدث واالستماع بتمكن في نطاق متسع من السياقات، واستخدام نطاق متسع من 
المفردات اللغوية. وكان بوسع معظم الطلبة التعبير عن أنفسهم بثقة على الرغم من أنهم 

غالبًا ما كانوا يستخدمون اللغة العربية العاّمية، السيما أثناء التعبير عن مشاعرهم وآرائهم. 

في معظم المدارس الخاصة تطورت مهارات القراءة باللغة العربية إلى مستوى مقبول لدى الطلبة الناطقين بها. وكان 
المعاجم  ارتكاب عدد قليل من األخطاء، وتمكنوا من استخدام  المدرسية مع  القراءة من كتبهم  الطلبة  بوسع غالبية 
للبحث عن معاني الكلمات غير المألوفة لديهم. وفي غالبية المدارس الخاصة تمكن معظم الطلبة الناطقين بالعربية 
وإجمااًل  مباشرة.  استيعابية  أسئلة  عن  وكتابيًا  شفويًا  اإلجابة  واستطاعوا  ألعمارهم،  مالئمة  مطولة  نصوص  قراءة  من 
كان بوسع الطلبة األصغر سنًا تمييز الحروف األبجدية وأصواتها، وكان باستطاعة معظمهم قراءة الكلمات المطلوبة 
المدرسة  من  التخرج  صف  نهاية  إلى  وصولهم  ومع  متعددة،  ألغراض  القراءة  األكبر  الطلبة  بوسع  وكان  مقبول.  بنطق 
كان باستطاعة معظمهم قراءة نصوص بطالقة واستيعاب معقول. واكتسب معظم الطلبة معرفة أساسية بقواعد 
النحو  أقلية من الطلبة من تطبيق قواعد  النحو، في حين لم يتمكن سوى 

بدقة دائمًا على مواقف جديدة.

الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية كلغة إضافية: استطاع الطلبة في 
األقل  الخاصة تحقيق تحصيل وتقدم دراسي مقبول على  المدارس  معظم 
أفضل  سنًا  األصغر  الطلبة  لدى  الدراسي  التقدم  وكان  العربية،  اللغة  في 
الطلبة  من  أعمارهم  إلى  قياسًا  أعلى  مستويات  بلوغ  واستطاعوا  إجمااًل، 
األكبر سنًا. وتمكن عدد قليل نسبيًا من المدارس الخاصة من تأسيس برامج 
في  تقدمهم  أثناء  منظم  نحو  على  وتطويرها  مهاراتهم  بناء  للطلبة  تتيح 
السنوات الدراسية قياسًا إلى المستويات التي بدؤوا منها. ويوجد في الكثير 
الذين يواجهون صعوبة  الطلبة  الخاصة عدد ملحوظ من  المدارس  جداً من 
أنهم  من  الرغم  على  ونطقها،  وكتابتها  بسيطة  وجمل  كلمات  قراءة  في 

يدرسون اللغة العربية لعدة سنوات.

اللغة  فهم  على  إضافية  كلغة  يتعلمونها  الذين  الطلبة  قدرة  بالعربية،  الناطقين  الطلبة  زمالئهم  لدى  الحال  هو  كما 
العربية و التحدث بها تتطور على نحو أفضل من مهاراتهم في القراءة والكتابة.

“ نتعلم وزميالتي في غرفة الفصل 

الدراسي األمور ذاتها، على الرغم من 

اختالف قدراتنا وتفاوتها. وما زلت قدراتي 

في الكتابة باللغة العربية تقتصر 

على كتابة جمل قصيرة وبسيطة 

مثل “أنا ألعب في الحديقة”، وحتى 

اآلن ال أستطيع أن أكتب فقرة باللغة 

العربية، كما أستطيع أن أفعله باللغة 
اإلنجليزية”.

 فاطمة، طالبة في الصف التاسع

“لم يزرع المعلم 
فينا حب اللغة 

العربية”. 
معاذ، طالب في 

الصف الثامن.
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االبتدائية  المرحلة  نهاية  بلوغهم  مع  الخاصة  المدارس  طلبة  معظم  بوسع  كان 
للصور  استجابتهم  أثناء  بسيطة  عبارات  وترديد  بسيطة،  وبجمل  بعبارات  التحدث 
التي يشاهدونها في الحصة الدراسية وما يسمعونه من معلميهم. وتعلم الطلبة 
في  أداًء  األعلى  الخاصة  المدارس  ونجحت  المألوفة،  للتعليمات  االستجابة  كيفية 

تطوير قدرات طلبتها على االستماع بغرض فهم المعنى واستيعابه.

أسئلة  عن  اإلجابة  الثانوية  المرحلة  من  الدراسية  الصفوف  طلبة  معظم  يستطيع 
خبرات  أن  حين  في  العربية،  باللغة  شائعة  وتعبيرات  عبارات  باستخدام  بسيطة 
ترديد  على  تقتصر  الخاصة  المدارس  بعض  في  الطلبة  لدى  العربية  بالغة  التحدث 
الصفوف  طلبة  غالبية  بوسع  كان  أداًء  األفضل  المدارس  وفي  وعبارات.  جمل 

الدراسية العليا من المرحلة االبتدائية وطلبة الصفوف الدراسية الدنيا من المرحلة الثانوية فهم الحصص الدراسية التي 
تم تدريسها باللغة العربية بالكامل، وكان بوسع طلبة المرحلة الثانوية في هذه المدارس إعداد مناقشات حول مواضيع 

مألوفة لديهم.

في  األقل  على  مقبواًل  دراسيًا  تقدمًا  حققوا  االبتدائية  المرحلة  طلبة  معظم 
قراءة مفردات ونصوص مألوفة لديهم، وكان بوسع معظمهم التمييز بدقة 
المعرفة  بعض  لديهم  وكانت  العربية،  باللغة  األبجدية  حروف  أصوات  بين 
الخاصة كان باستطاعة طلبة الصفوف  المدارس  النحو. وفي غالبية  بقواعد 
عن  واإلجابة  العربية  باللغة  قصيرة  نصوص  قراءة  الثانوية  المرحلة  من  الدنيا 
من  العديد  في  أنه  من  الرغم  على  الحقائق،  باستيعاب  المتعلقة  األسئلة 
المدارس الخاصة كانت معظم إجابات الطلبة باللغة اإلنجليزية. وفي العديد 
من المدارس الخاصة يتجه التقدم الدراسي في مهارات القراءة إلى البطء لدى 

طلبة المرحلة الثانوية.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

سواء  العمرية  الفئات  مختلف  من  الطلبة  لدى  اللغوية  المهارات  تطور  في  األضعف  الجانب  هي  الكتابة  مهارات  تعد 
المناهج  اختالف  على  الخاصة  المدارس  من  العديد  وفي  إضافية.  كلغة  يتعلمونها  الذين  أو  العربية  باللغة  الناطقين 
الُمنتظرة من طلبة في مثل  التوقعات  أقل من  الكتابة  الطلبة في مهارات  المطبقة فيها كانت مستويات  التعليمية 

أعمارهم.

أو  بها  الناطقين  الطلبة  من  العديد  لدى  الرئيسي  الضعف  موطن  ويرتكز 
الذين يتعلمونها كلغة إضافية في عدم قدرتهم على االعتماد على أنفسهم 
وبأساليب  النطاق  واسعة  ألغراض  العربية  باللغة  مطولة  فقرات  كتابة  في 

أدبية متنوعة، على الرغم من دراستهم اللغة العربية لعدة سنوات.

الكتابة المطولة في بعض  أمثلة جيدة على مهارات  الرغم من وجود  على 
المدارس الخاصة، كما هو الحال في العديد من المدارس الخاصة التي تطبق 
منهاج وزارة التربية والتعليم وفي عدد قليل من المدارس الخاصة التي تطبق 
يكن  لم  بالعربية  الناطقين  الطلبة  غالبية  أن  إال  بريطانيًا،  تعليميًا  منهاجًا 
لديهم قدرات متطورة في الكتابة اإلبداعية ألغراض متنوعة ولشرائح متنوعة 

من الُقراء.

“نستخدم في تعلم اللغة 

العربية كتابين فقط، في حين 

نحظى بالعديد من األنشطة 

والكثير من المصادر لتعلم 

اللغة اإلنجليزية”. 

معاذ، طالب في الصف 
الثامن.

“منهاج اللغة العربية الذي ندرسه غير 

مشوق. ففي منهاج اللغة اإلنجليزية 

يوجد العديد من القصص الجيدة، أما 

مواضيع اللغة العربية فهي قديمة، 

ونتعلم فيها أشياء لن نحتاج إلى 

استخدامها في المستقبل. وأعتقد 

أن األسلوب الذي يتم استخدامه في 

تدريس اللغة العربية ال يعكس اللغة 

العربية كلغة عصرية”. 

حسين، طالب الصف الحادي عشر.

“ليس لدينا الكثير من 

األنشطة في مادة اللغة 

العربية، مثل كتابة المقاالت 

حول مواضيع شائقة أو إنشاء 

وإلقاء العروض التقديمية”. 

فارس، طالب في الصف 
السابع.
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في العديد من المدارس الخاصة، يتعلم طلبة المرحلة االبتدائية غير الناطقين بالعربية استخدام نطاق مقبول من الجمل 
في سياقات محددة ومألوفة. ولكن في المقابل لم يتمكن سوى عدد قليل من الطلبة من بناء جمل صحيحة نحويًا 
حول موضوعات مألوفة لديهم باستخدام كلمات تعلموها سابقًا. ولم يكن بوسع سوى عدد قليل من الطلبة كتابة 
كلمات باالعتماد على أنفسهم من دون نسخها من السبورة أو الكتاب. ومع دخولهم المرحلة الثانوية، كان بوسع عدد 
الكتب  الواردة في  األسئلة  إجابات قصيرة عن  الكتابة خارج نطاق تقديم  إجمااًل توظيف مهاراتهم في  الطلبة  قليل من 

المدرسية المقررة.

كانت خبرات الكتابة لدى العديد من الطلبة الناطقين بالعربية والذين يتعلمونها كلغة إضافية مقتصرة في معظمها 
على نسخ النص من السبورة أو الكتاب، وكتابة إجابات قصيرة في كتب النشاط. وأدى عدم امتالك الطلبة القدرة الالزمة 

على الكتابة إلى الحد من تقدمهم في المهارات اللغوية األخرى باللغة العربية.

المدارس  طلبة  أداء  مستوى  كان  عامًا،   15 أعمارهم  تبلغ  الذين  للطلبة   2009 للعام  القراءة  في   )PISA( امتحانات  في 
الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أقل من مستوى أداء طلبة المدارس الخاصة األخرى في دبي، وأقل على 

نحو ملحوظ من مستويات األداء العالمية.
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 التحصيل والتقدم الدراسي في مادة اللغة اإلنجليزية

حقق طلبة المدارس الخاصة من مختلف فئاتهم العمرية خالل السنوات الثالث الماضية تحسنًا ملحوظًا في تحصيلهم 
وتقدمهم الدراسي في اللغة اإلنجليزية. وكانت إنجازات غالبية الطلبة بمستوى جيد أو أفضل قياسًا إلى توقعات المناهج 

التعليمية التي يدرسونها.

تحسن مستوى تحصيل طلبة المدارس الخاصة في اللغة اإلنجليزية بغض النظر عما إذا كانت اللغة اإلنجليزية هي لغة 
تدريس المواد الدراسية األخرى أم ال.
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تحصيل الطلبة الدراسي في مادة  اللغة انجليزية - تبعًا للمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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ومستواهم  بالروضة  األطفال  يلتحق  جيري  راجا  مدرسة  في 
ضعيف في تحدث اللغة اإلنجليزية. ويعزز المعلمون مهارات 
سلسلة  خالل  من  اإلنجليزية  باللغة  االستماع  في  األطفال 
مهارات  وتتطور  والفرص.  المرح  وأنشطة  األلعاب  من 
التحدث بسرعة لدى األطفال بفضل التركيز المتواصل على 
في  األمور  ألولياء  المدرسة  تقدمه  الذي  والدعم  الصوتيات 
المنزل، وتقديم أنشطة  التواصل مع  المنزل من خالل نظام 
جميع  في  للكتابة  التمهيد  خطوات  على  تركز  منتظمة 
األطفال  معظم  ويستخدم  التعليمي.  المنهاج  جوانب 
من  واسعة  حصيلة  ثانية”  “روضة  نهاية  إلى  وصولهم  لدى 

المفردات ويستطيعون كتابة الجمل باستقاللية. 

الدقيق  تخطيطهم  خالل  من  المعلمون  استطاع  و 
منتظمة  فرص  على  طلبتهم  جميع  حصول  ضمان 
والكتابة  اليد  بخط  الكتابة  في  مهاراتهم  لتوسيع  ومفيدة 
الذي  التوجيه  برنامج  وحدد  اإلبداعية.  والكتابة  الشخصية 
البداية.  من  المدرسة  أهداف  األمور  ألولياء  المدرسة  تقدمه 
ودليل  بها  خاصة  مضغوطة  أقراصًا  المدرسة  وصممت 
الصفوف  جميع  من  الطلبة  أمور  ألولياء  اإلنجليزية  للغة 
يتوجب  ما  األمور  ألولياء  المدرسة  وأوضحت  الدراسية، 
من  المنزل  في  أبنائهم  مع  بالتحديد  عليه  التركيز  عليهم 
أجل تطوير مهارات أبنائهم في الحروف وأصواتها ومعرفة 
السنوات  في  تقدمهم  أثناء  الطلبة  وحظي  الكلمات. 
الدراسية بالكثير من الفرص الستخدام مواهبهم في كتابة 

كتب  خالل  من  الفرص  هذه  تطبيق  وتم  اإلنجليزية،  اللغة 
“اكتشاف العلوم” على سبيل المثال والتي تساعد الطلبة 

على الكتابة بأنماط متنوعة.

باللغة  الكتابة  مهارات  تحسين  في  المدرسة  ونجحت 
اإلنجليزية لدى الطلبة الذين يتعلمونها كلغة إضافية بفضل 
التخطيط المتميز لهذا الجانب. وتعاون المعلمون في جميع 
العليا  القيادة  وأعضاء  األقسام  ورؤساء  الدراسية  الصفوف 
الدراسية على  المواد  بين  الروابط  إنشاء وتنفيذ  على ضمان 
نحو هادف وإتاحتها لجميع الطلبة، وتُعد هذه الروابط مهمة 
والكتابة.  اللغة  في  مبكرة  مهارات  الكتساب  للطلبة  جداً 
خبرات  أثناء  الوقت  طوال  نشطة  مشاركة  الطلبة  ويحقق 
مختلف  بين  وتربط  المختلفة  حواسهم  تحفز  التي  التعلم 
كان  االبتدائية  المرحلة  نهاية  بلوغهم  ومع  تعلمهم،  جوانب 
وصحيح  مبدع  نحو  وعلى  باستقاللية  الكتابة  الطلبة  بوسع 
الطلبة  أعمال  المدرسة  وتعرض  الدراسية.  المواد  جميع  في 
تقنية  مختبر  من  االستفادة  ويتم  جذابة  لوحات  في  الكتابية 
الكتابة  أهداف  تضمين  في   )ICT( واالتصاالت  المعلومات 
لدى كل طالب في جميع مواضيع المواد الدراسية. وحققت 
مدرسة  في  ممتاز  مستوى  اإلنجليزية  باللغة  الكتابة  مهارات 
راجاجيري ألن المعلمين يربطونها على نحو مالئم مع أنشطة 
جميع  من  االستفادة  وتتم  والقراءة،  والتحدث  االستماع 
المواضيع الدراسية في تعزيز اللغة اإلنجليزية ويحظى الطلبة 

أيضًا بأوقات مرحة جداً أثناء التعلم.

 تعميم الممارسات الجيدة

مدرسة راجا جيري العالمية 
الكتابة باللغة اإلنجليزية
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طور الطلبة مهارات قوية في التحدث واالستماع، السيما في المدارس الخاصة التي توفر لطلبتها فرصًا منتظمة إلنشاء 
عروض تقديمية وإلقائها وللمشاركة في المناقشات.

تبنت العديد من رياض األطفال الخاصة برامج لتعليم األطفال اللفظ الصوتي للحروف والكلمات، مما أدى إلى تحسين 
هذه  تطوير  عند  دراسي  تقدم  مستوى  أفضل  األطفال  وحقق  الصحيحة.  بأصواتها  الحروف  ربط  في  األطفال  مهارات 
المهارات باستخدام برامج غنية بجميع الصيغ اللغوية: القراءة لألطفال، األغاني واألناشيد، توفير فرص الستكشاف الكتب 

وممارسة مهارات الكتابة.

العمرية  الفئات  مختلف  من  طلبة  حقق  للتدريس  لغة  اإلنجليزية  اللغة  تعتمد  التي  األداء  عالية  الخاصة  المدارس  في 
نحو  على  أفضل  مستويات  المدارس  هذه  طلبة  وحقق  األربع.  اللغة  مهارات  في  متميز  دراسي  وتقدم  تحصيل  مستوى 
ملحوظ من المستويات المتوقعة في البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية. وتم تحضير طلبة هذه المدارس على نحو مالئم 

ليكونوا قادرين على االنضمام إلى أٍي من الجامعات ناطقة باللغة اإلنجليزية في العالم.

نجحت العديد من المدارس الخاصة في تمكين الطلبة الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية من تحقيق تقدم 
دراسي جيد في هذه المادة. وفي العديد من المدارس الخاصة كان مهارات هؤالء الطلبة في اللغة اإلنجليزية ضعيفة 
أو معدومة عند التحاقهم بالمدرسة، إال أنهم سرعان ما تمكنوا من تطوير فهمم للغة اإلنجليزية على نحو مالئم. وفي 
المدارس الخاصة التي تطبق مناهج تعليمية فرنسية على سبيل المثال تمكن العديد من الطلبة تحقيق إنجازات تفوق 
التوقعات الدولية من طلبة في مثل أعمارهم، مما أتاح لهم امتالك تقديرات عالية في االختبارات الدولية للغة إنجليزية 

في مرحلة مبكرة بالنسبة ألعمارهم.

المدارس  طلبة  أداء  مستوى  كان  عامًا،   15 أعمارهم  تبلغ  الذين  للطلبة   2009 للعام  القراءة  في   )PISA( امتحانات  في 
الخاصة التي تطبق برامج البكالوريا الدولية )IB( أو منهاجًا تعليميًا بريطانيًاَ أو هنديًا أو مناهج تعليمية “أخرى” أعلى قلياًل 
من  أقل  أمريكيًا  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  المدارس  طلبة  أداء  مستوى  وكان   ، العالمي  المستوى  من  قلياًل  أدنى  أو 

المستوى العالمي.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

العديد  في  الطلبة  يقرأ  ولم  واالستماع.  التحدث  في  مهاراتهم  من  إجمااًل  أضعف  والقراءة  الكتابة  في  الطلبة  مهارات 
من المدارس الخاصة نطاقًا كافيًا من الكتب الروائية وغير الروائية باالعتماد على أنفسهم، ولم تتوفر لهم فرص كافية 

للكتابة اإلبداعية أو كتابة فقرات مطولة.

الكتابة  مهارات  لممارسة  لهم  منتظمة  فرص  توفير  يتم  عندما  الطلبة  لدى  الكتابة  لمهارات  الناجح  التطوير  تعزيز  يتم 
بدءاً من مرحلة الروضة. واستطاع معظم الطلبة تطوير إتقانهم لمهارات القراءة والكتابة عند تشجيعهم على تبادل 
أفكارهم ووجهات نظرهم من خالل الكتابة، وعند تقديم دعم منظم لهم من خالل توفير وسائل تعليمية مالئمة كأطر 

وقوالب الكتابة.

محدودة  بفرص  سوى  األطفال  من  العديد  يحظى  ال  والتعليم  التربية  وزارة  منهاج  تطبق  التي  الخاصة  المدارس  في 
الستكشاف كتب جديدة واالستماع إلى القصص والقراءة جهراً في غرف الفصول الدراسية. وكانت مهارات الكتابة لدى 
طلبة الحلقتين األولى والثانية مقتصرة عادة على تقديم إجابات مكونة من كلمة وحيدة أو نسخ حروف وكلمات وجمل 

بسيطة من السبورة أو الكتاب المدرسي. 
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 تحصيل الطلبة الدراسي في مادة الرياضيات - تبعًا للمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

التحصيل والتقدم الدراسي في مادة الرياضيات 

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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ملحوظًا  تحسنًا  الماضية  الثالث  السنوات  خالل  الخاصة  المدارس  طلبة  حقق 
وأصبح  الرياضيات.  مادة  في  الدراسي  وتقدمهم  تحصيلهم  مستوى  في 
ثالث  قبل  عليه  كان  مما  بكثير  أندر  المقبول  غير  الدراسي  التحصيل  مستوى 
أعوام. وكان مستوى التحصيل أو التقدم الدراسي غير المقبول قليل جداً في 
اإلنجليزي  المنهاج  إلى  مستنداً  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  الخاصة  المدارس 

الوطني الُمطبق في بريطانيا.

في جميع المدارس الخاصة تقريبًا استطاع الطلبة من جميع الفئات العمرية 
الذهني  الحساب  مهارات  وكانت  الدراسي.  تحصيلهم  في  تحسينات  تحقيق 

نقاط القوة لدى طلبة مدارس المنهاج الهندي من جميع الفئات العمرية.

2009 للطلبة الذين تبلغ أعمارهم  في امتحانات )PISA( في الرياضيات للعام 
15 عامًا، كان مستوى أداء طلبة المدارس الخاصة التي تطبق برامج البكالوريا الدولية )IB( أو منهاجًا تعليميًا بريطانيًاَ أو 

هنديًا أو مناهج تعليمية “أخرى” أعلى قلياًل أو أدنى قلياًل من المستوى العالمي ، وكان مستوى أداء طلبة المدارس التي 
تطبق منهاجًا تعليميًا أمريكيًا أقل من المستوى العالمي، وكان مستوى أداء طلبة المدارس الخاصة التي تطبق منهاج 

وزارة التربية والتعليم أقل على نحو ملحوظ من المستوى العالمي.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

تدريس  على  كافيًا  تركيزهم  يكن  لم  الخاصة  المدارس  معلمي  من  ملحوظة  أقلية 
طلبتهم أساليب تمكنهم من تحسين سرعتهم ومستوى دقتهم في إجراء الحسابات 
استخدام  للطلبة  مسموحًا  كان  الخاصة  المدارس  من  قليل  عدد  وفي  ذهنيًا.  الرياضية 
مهارات  تعزيز  على  العمل  المدرسة  على  فيها  يجب  كان  مراحل  في  الحاسبة  اآلالت 

الطلبة في الحسابات الذهنية وتشجيعهم على ممارستها.

على  قوي  تركيز  وجود  الخاصة  المدارس  من  العديد  في  التربويون  المقيمون  الحظ 
على  المدارس  هذه  تعمل  لم  حين  في  األعداد.  مع  التعامل  في  الطلبة  مهارات  تطوير 
البيانات  معالجة  يتضمن  الرياضيات  في  أوسع  تعليمي  منهاج  لتطبيق  التخطيط 
واألشكال والهندسة واستخدام المقاييس ومهارات حل المشكالت، مع تخصيص اهتمامًا كافيًا بتحقيق الطلبة التقدم 
في تعلمهم. ولم تتضمن العديد من حصص الرياضيات التي حضرها المقيمون التربويون تطبيق الطلبة لما تعلموه 

في الرياضيات على أرض الواقع أوفي سياقات هادفة.

المناهج  معظم  في  التحسين  إلى  المشكالت  حل  في  الطلبة  مهارات  تحتاج 
التعليمية الُمطبقة في المدارس الخاصة، وباألخص قدرة الطلبة على تطبيق 
هذه  تطوير  تم  ولقد  الواقع.  أرض  من  عملية  مشكالت  على  الرياضية  الحلول 
المهارات لدى الطلبة في وقت مبكر في المدارس الخاصة األفضل أداًء من تلك 
المدارس التي تطبق مناهج بريطانية وأمريكية وبرامج البكالوريا الدولية، ولكن 

لم تتمكن جميع هذه المدارس من تقديم أداء مالئم على هذا الصعيد.

“ أحب حقًا تعلم الرياضيات والعلوم 

فهي تساعدني على فهم العالم 

على نحو أفضل، وأستطيع أن 

استخدم ما أتعلمه من هاتين 

المادتين في مواقف من الحياة 

الواقعية كالتسوق مثاًل. وأنا أعرف 

حاليًا كيفية حساب النسب المئوية”. 

ساره، طالبة في الصف الثامن.

نحقق تقدمًا مالئمًا حقًا في مادة 

الرياضيات. ويستخدم المعلمون 

االختبارات الدورية للتحقق من مدى 

فهمنا للمادة، ولقد وجدنا هذا 

األسلوب مفيدا جداً. كما يطرح 

علينا المعلمون أيضًا أسئلة تقدم 

لنا التحدي لتوسيع تفكيرنا”. 

ايموجين، طالبة في السنة 
الدراسية التاسعة.

“تساعدني مادة الرياضيات 

على إجراء الحسابات عندما 

أذهب للتسوق مع والدتي”.

سيف، طالب الصف 
السادس.
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التحصيل والتقدم الدراسي في مادة العلوم

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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تحصيل الطلبة الدراسي في مادة العلوم - تبعًا للمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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الدراسي في مادة  الماضية تحسنًا مهمًا في تحصيلهم وتقدمهم  الثالث  السنوات  الخاصة خالل  المدارس  حقق طلبة 
العلوم. ونصف الطلبة حاليًا من مختلف الفئات العمرية حققوا تحصياًل دراسيًا جيداً أو أفضل، كما حقق أكثر من نصف 
الطلبة تقدمًا دراسيًا جيداً أو أفضل في هذه المادة. وتوجد سمة بارزة حاليًا تتمثل في انخفاض نسبة التحصيل والتقدم 
من  أقلية  لدى  سوى  المقبول  غير  بمستوى  الدراسي  والتقدم  التحصيل  يعد  ولم  الطلبة،  بين  المقبول  غير  الدراسي 

الطلبة. وكانت التحسينات في مادة العلوم أكثر حضوراً في المدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا هنديًا.

لتطوير  لهم  منتظمة  فرصًا  العمرية  الفئات  مختلف  من  للطلبة  العلوم  مادة  في  المتميزة  الدراسية  الحصص  وفرت 
معرفتهم وفهمهم للعالم عن طريق تطبيق منهج عملي. وتمكن الطلبة في هذه الحصص من التخطيط لعمليات 
بأمان  واألجهزة  التقنيات  استخدام  استطاعوا  كما  بديلة،  ووسائل  طرق  تقييم  في  ناقد  أسلوب  وتطبيق  استقصاء 
وعلى نحو مالئم، مما أتاح لهم تطوير مهارات متنوعة ومالئمة ألعمارهم في االستعالم العلمي مثل وضع الفرضيات 
والمالحظة العلمية وجمع المعلومات وربطها واستخراج االستنتاجات وتفسير البيانات، والتعبير عن فهمهم ومعرفتهم 

العلمية وشرحها لآلخرين.

المدارس  طلبة  أداء  مستوى  كان  عامًا،   15 أعمارهم  تبلغ  الذين  للطلبة   2009 للعام  العلوم  في   )PISA( امتحانات  في 
الخاصة التي تطبق برامج البكالوريا الدولية )IB( أو منهاجًا تعليميًا بريطانيًاَ أو هنديًا أو مناهج تعليمية “أخرى” أعلى قلياًل 
من  أقل  أمريكيًا  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  المدارس  طلبة  أداء  مستوى  وكان   ، العالمي  المستوى  من  قلياًل  أدنى  أو 
أقل على نحو  التربية والتعليم  وزارة  التي تطبق منهاج  الخاصة  المدارس  أداء طلبة  العالمي، وكان مستوى  المستوى 

ملحوظ من المستوى العالمي.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

المالحظة  في  مهاراتهم  ليطوروا  لألطفال  الفرص  من  جداً  قليل  عدد  سوى  تقدم  ال  الخاصة  األطفال  رياض  من  العديد 
والقياس وتسجيل المعلومات وعرض المعلومات والتصنيف وحل المشكالت.

في معظم المدارس الخاصة ال يمتلك طلبة المرحلة االبتدائية مهارات متطورة في االستعالم العلمي. وكان الطلبة في 
الحصص الدراسية األضعف مقيدون بحفظ الحقائق واستذكارها.

في العديد من المدارس الخاصة كان معلمو مادة العلوم في المرحلة الثانوية يستحوذون على معظم وقت الحصص 
بالشرح، مما حد من الفرص المتاحة للطلبة ليطوروا مهاراتهم في األداء العملي واالستقصاء وفهمهم العلمي. وكان 
تنفيذ  يتولوا  أن  من  بداًل  سابقًا،  معلميهم  نفذها  تجارب  تطبيق  إعادة  على  غالبيته  في  مقتصراً  العملي  الطلبة  أداء 

عمليات استقصاء واختبار الفرضيات واستخالص االستنتاجات باالعتماد على أنفسهم.



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

109

مستوى التطور الشخصي للطلبة
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جودة مواقف الطلبة وسلوكياتهم تبعًا للمنهاج التعليمي

غير مقبولمتميز مقبول جيد

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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في العام األول من الرقابة المدرسية كانت مواقف الطلبة وسلوكياتهم بمستوى جودة مقبول فقط أو بمستوى جودة 
“غير مقبول” في ُخمس المدارس الخاصة تقريبًا، أما حاليًا فهي بمستوى جيد أو متميز في 90% من المدارس الخاصة.

اتسم طلبة المدارس الخاصة على اختالف المناهج التعليمية المطبقة فيها ومن جميع المراحل الدراسية بمواقف جيدة 
إزاء تعلمهم، وعبروا عن تقديرهم للتعليم والتعلم وارتبطوا بعالقات إيجابية مع معلميهم وفيما بينهم.

أصبحت مجالس الطلبة سمة عامة حاليًا في غالبية المدارس الخاصة، وغالبًا ما تساهم مثل هذه الترتيبات في مساعدة 
الطلبة على تحمل المزيد من المسؤوليات، وفي تعزيز وعيهم المدني ومهاراتهم ومعارفهم.

التي تشهد تحسنًا في عدد متزايد من المدارس الخاصة، ويساهم  القرار من السمات  اتخاذ  تعد مساهمات الطلبة في 
الطلبة حاليًا في العديد من المدارس الخاصة في تطوير الخطط لتحسين المرافق والمصادر التعليمية ودعم التخطيط 

ألنشطة وفعاليات إضافية.

أتاحت مبادرات مثل “رفاق الملعب” والمراقبون والعرفاء وممثلي غرف الفصول الدراسية للطلبة من جميع األعمار اكتساب 
الخبرة في تقديم الرعاية لآلخرين، وتشارك المسؤوليات في دعم اآلخرين وتوفير الرعاية االجتماعية والنفسية لهم، وفي 
حاالت قليلة، استطاع الطلبة األكبر سنًا المساهمة في عملية تطوير المدرسة ومبادراتها من خالل تنفيذ مشاريع خاصة 

مثل أنشطة متابعة غرف الفصول الدراسية، و”المفتش الصغير”.

يتم حاليًا في جميع المدارس الخاصة متابعة حضور الطلبة بمزيد من الدقة واالنتظام، وتعد ترتيبات مكافأة الطلبة على 
تحقيق نسبة حضور ومواظبة جيدة سمة مشتركة في المدارس األفضل أداًء. ويشارك أولياء األمور حاليًا على نحو أكثر 

انتظامًا في تعزيز ودعم حضور الطلبة الجيد من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوقت المتاح للتعلم.
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تحسنًا  للبنات  األمريكية  المزهر  أكاديمية  حققت 
ومواظبتهن  طالباتها  حضور  نسبة  تعزيز  في  ملحوظًا 
إلى  المدرسة  قيادة  أعضاء  وبادر  بالمواعيد.  االلتزام  على 
اإلجراءات  “جميع  اتخاذ  تراعي  خطة  في  المجتمع  إشراك 
ومواظبتهن  الطالبات  حضور  نسبة  لتحسين  الضرورية 
توصيات  ضمن  التوصية  هذه  )وردت  المواعيد”.  على 
للمدرسة  تقديمه  تم  الذي  الكامل  المدرسية  الرقابة  تقرير 
إطالع  على  المدرسة  وعملت   .)2010 الدراسي  العام  في 
من  اعتمدتها  التي  السياسة  على  المعنية  األطراف  جميع 
وموقع  االلكتروني  والبريد  القصيرة  النصية  الرسائل  خالل 
المدرسة على شبكة ويب، باإلضافة إلى اجتماعات أولياء 
في  الرئيسي  والعنصر  والمعلمات.  والطالبات  األمور 
مع  ومواظبتهن  الطالبات  حضور  ربط  هو  السياسة  هذه 
الوقت  تخفيض  وتم  التعلم.  في  ممتعة  أوقاتًا  قضائهن 
التالية  الدراسية  الحصة  إلى  الطالبات  إلنتقال  المخصص 
على  المعلمات  إشراف  زيادة  وساهمت  دقائق.  أربع  إلى 
على  الطالبات  مساعدة  في  الممرات  في  الطالبات 
أثناء  الطالبات  وحظيت  إيجابي.  نحو  على  االستجابة 
الحصص الدراسية بالمزيد من وقت التعلم وبدأن بالمهام 
وتعد  الالصفية،  األنشطة  توسيع  وتم  أبكر.  وقت  في 
الطالبات  فيها  شاركت  التي   ”Rock Challenge“ مسابقة 
بكثافة من مختلف الصفوف الدراسية مثااًل جيداً على ذلك 
، والتزمت الطالبات من الصف الخامس إلى الصف الثاني 

انتهاء الدوام  عشر بالعروض المسرحية والموسيقى بعد 
شائقة  تعلم  خبرات  أنها  على  برهنت  والتي  المدرسي 
وناجحة لجميع الطالبات. وساهم بناء خبرات تعلم مفيدة 
للمعلمات  الفائدة  تقديم  في  التعليمي  المنهاج  في 
الالتي علمن على تعزيز عالقاتهن مع الطالبات خارج حدود 

غرف الفصول والحصص الدراسية.

البيانات  من  المزيد  تجميع  على  اإلداري  الكادر  وعمل 
يتم  لكي  ومواظبتهن  الطالبات  حضور  عن  الدقيقة 
االستجابة بسرعة أكبر للقضايا الفردية. وساهمت سياسة 
غير  والتأخر  الغياب  عواقب  توضيح  في  الفعال  التواصل 
أن  األخيرة  التقارير  وذكرت  الدراسية.  الحصص  عن  المبرر 
التي  التعلم  خبرات  في  ممتعة  أوقاتًا  أمضين  الطالبات 
تم  تعلم  فرصة  أي  يفوتن  ولم  لهن،  المدرسة  قدمتها 
في  بالمشاركة  رغبتهّن  الطالبات  وأبدت  لهن،  تقديمها 
مخرجات  تحقيق  وتم  األنشطة،  من  ممكن  نطاق  أوسع 
ساهم  مما  كثيراً  الطالبات  حضور  نسبة  وازدادت  مهمة. 
الطالبات  وشاركت  المواظبة،  مشكالت  من  التقليل  في 
بإيجابية في خبرات التعلم واسعة النطاق بفضل الجهود 
التي بذلتها المدرسة على هذا الصعيد. وأعربت الطالبات 
في  يمضينه  الذي  للوقت  وتقديرهن  استمتاعهن  عن 
المدرسة، وأدركن أن حضورهن الجيد يساهم في تحسين 

مخرجات التعلم لديهن.

أكاديمية المزهر األمريكية للبنات الخاصة
مديرة المدرسة: ديليس آن سكوتو

استراتيجيات لتحسين نسبة حضور الطلبة ومواظبتهم على المواعيد

 تعميم الممارسات الجيدة
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“تحاول طالباتنا إحداث التغيير بأنفسهّن” ديليس آن سكوتو، 
مديرة المدرسة.

مجتمع  جمع  في   ”Rock Challenge فعاليات  ساهمت  “لقد 
لتوفير  منا  واحد  كل  مهارات  من  واالستفادة  سوية،  المدرسة 
مجتمع  أعضاء  جميع  اجتمع  ولقد  للطالبات.   حيوي  تعلم 
مدرستنا سوية مما حول هذا الحدث إلى حدث عائلي بكل ما 

لهذه الكلمة من معنى”. رئيسة قسم التربية الرياضية.

اليوم  إلى  ونتطلع  المدرسة،  في  لنفعله  الكثير  “لدينا 
المدرسي على أنه يوم شائق بجميع تفاصيله، ونحرص على 

أن ال نفوت أي شيء منه”. طالبة في الصف الثامن.

“نشعر أننا عائلة واحدة في المدرسة، ولقد منحنا هذا الشعور 
المشاركة  لنا  أتاحت  ولقد  أهدافنا.  لتحقيق  العمل  في  رغبة 
في “Rock Challenge” التعرف على معلمينا على نحو أفضل 

بكثير”. طالبة في الصف الثاني عشر.
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*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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غير مقبولمتميز مقبول جيد
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*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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تحسنت مهارات الطلبة وفهمهم في الجوانب األخرى من التطور الشخصي 
فهم  كان  المثال  سبيل  فعلى  الماضية،  الثالثة  األعوام  خالل  واالجتماعي 
الطلبة االقتصادي والبيئي خالل العام األول من الرقابة المدرسية بمستوى 
“غير مقبول” في 10% من المدارس الخاصة، وساهم عدم التزام الكثير من 
المدارس الخاصة في ذلك الوقت بتطبيق نصاب الوقت المطلوب من وزارة 
التربية والتعليم بشأن تدريس مادتي التربية اإلسالمية واللغة العربية بترسيخ 
هذا األداء الضعيف، وبالتالي لم يحظ الطلبة سوى بفرص محدودة للتعلم 
حول الثقافة والتقاليد والتراث المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، غير 
أن هذه الصورة تحسنت على نحو ملحوظ حاليًا، واصبحت 80% من األحكام 

في هذا الجانب بمستوى جودة جيد أو متميز.

المدارس  معظم  عملت  ولقد  المدني،  ووعيهم  لإلسالم  الطلبة  فهم  تطوير  أهمية  الخاصة  المدارس  معظم  تدرك 
وتقدم  ومتسق،  رسمي  نحو  على  الترتيبات  هذه  وطبقت  الجانب،  هذا  في  ترتيباتها  تطوير  على  آلخر  عام  من  الخاصة 
معظم المدارس الخاصة حاليًا مواضيع دراسية، كما تنظم رحالت ميدانية لطلبتها وتستضيف زائرين إلى المدرسة وتوفر 

المرافق الالزمة لمساعدة طلبتها على تعلم هذه القضايا المهمة.

استفادت معظم المدارس الخاصة من تطوير مشاريع وأنشطة بيئية قدمتها مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ومنظمات 
أخرى مشابهة. وتشارك معظم المدارس الخاصة حاليًا في منافسات وأنشطة فيما بينها تساعد على تعزيز الوعي البيئي 

لدى الطلبة.

“تعلمنا في مادة الجغرافيا الكثير عن 

تاريخ إمارة دبي وبقية اإلمارات األخرى، 

كما تعلمنا أيضًا عن بلدان أخرى في 

منطقة الشرق األوسط، وتعلمنا عن 

الركيزة االقتصادية في دبي، وأن هذه 

الركيزة ليست النفط بل السياحة. 

وأعتقد أن هذه المعلومات ممتعة 
ورائعة حقًا!” 

راديكا، طالبة في السنة الدراسية 
التاسعة.

“تلقيت الدعم من معلمّي للمضي 

قدمًا النشاء وتطوير عملي الخاص 

في مجال التصوير، كما تلقيت 

التشجيع على استغالل مواهبي، 

واستطعت أن أكسب من عملي 

أول 300 درهم في حياتي”. 

يحيى، طالب في السنة الدراسية 
العاشرة.

“دبي مدينة آمنة، وتتميز 

بتقدمها السريع إذ تتغير فيها 

األمور بسرعة، حتى أنني ما 

زلت أتذكر أنني كنت أستطيع 

رؤية خط األفق من منزلي”.

 إيلين، طالبة في السنة 

الدراسية التاسعة.
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من  العالمية  والقيم  الدولية  المواطنة  بقيم  االمتثال  يعد 
القيم األساسية في مدرسة كلية جميرا. ولقد عزمت المدرسة 
على تحقيق طموحًا في المضي قدمًا في التأكد من اكتساب 
طلبتها فهمًا أعمق لدبي على الصعيد الثقافي، حيث بادرت 
المدرسة في شهر سبتمبر من العام 2010 إلى دعم منهاجها 
التعليمي بتقديم مقرر دراسي جديد هو “الدراسات الثقافية” 
من  الدراسية  الصفوف  في  المسلمين  غير  الطلبة  لجميع 
السابع إلى الحادي عشر، وتم تقديم هذا المقرر في حصص 
يتم  التي  اإلسالمية  التربية  مادة  لحصص  موازية  دراسية 
تقديمها للطلبة المسلمين. ويتألف المقرر الدراسي من ثالثة 
العربية،  والثقافة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دراسية:  وحدات 
على  والتركيز  الطلبة،  منها  يتحدر  التي  الثقافية  والخلفيات 
الثقافات العالمية والقضايا الدولية. وتولى تأليف هذا المقرر 
تدريس  تولى  كما  المدرسة،  في  العليا  القيادة  أعضاء  أحد 

هذه المادة أعضاء من كادر المدرسة تم اختيارهم بعناية.

وكان لنتائج تدريس هذا المقرر أثر بعيد المدى ليس فقط على 
وعي الطلبة بل على تفاعلهم أيضًا مع ثقافة اإلمارات العربية 
إمارة  تاريخ  عن  الطلبة  وتعلم  الثقافات.  من  وغيرها  المتحدة 
دبي وعاداتها والتنوع الثقافي التي تتسم به. ولعل أهم ما 
يميز جهود المدرسة في هذا الجانب هو إتاحة الفرص للطلبة 
لحرية دراسة الجوانب التي تحظى باهتمامهم، مثل األطعمة 
والمشروبات الشعبية، واألنشطة واأللعاب الرياضية الشعبية، 
المدرسة  ونظمت  الشعبية.  والفنون  السمك،  وصيد 
جزيرة  وإلى  والمتاحف  المساجد  إلى  ميدانية  رحالت  لطلبتها 
الثقافي  التبادل  أنشطة  المدرسة  وقدمت  ياس.  بني  صير 

للطالبات  دبي  كلية  مثل  أخرى  تعليمية  مؤسسات  مع 
بالثقافة  التأثر  وكان  للبنين.  راشد  ومدرسة  الخليج  ومدرسة 
لإلعجاب  المثير  المعرض  من  جزء  في  بقوة  ظاهراً  المحلية 
الذي نظمته المدرسة، مثل رصيف السفن الشراعية ومحالت 
الثقافات  مع  الروابط  كانت  كما  السمك،  وسوق  األقمشة 
لطلبتها  المدرسة  ونظمت  المعرض.  في  واضحة  األخرى 
الكثير من الرحالت إلى خارج الدولة ركزت في معظمها على 
التي  الشبكات  تقديم  خالل  من  األخرى  المجتمعات  دعم 
من  للكثير  التعليمية  الخدمات  وتوفير  البعوض  من  تحمي 
ألحد  المساعدات  وتقديم  كمبوديا،  في  المشردين  أالطفال 

دور األيتام في إثيوبيا.

المدرسة  أن  اعتقادها  عن  المدرسة  مديرة  عّبرت  ولقد 
نجحت في إثراء المنهاج البريطاني الذي تطبقه من خالل 
االستخدام المتزايد للسياقات المحلية الذي لم يعد مقتصراً 
التي  الجديدة  واإلضافة  الجغرافية.  مثل  دراسية  مواد  على 
في  التعليمي  منهاجها  على  إلدخالها  المدرسة  خططت 
العام الدراسي القادم هي التركيز على التصميم والتقنية 
المرتبطة بهيكلية محددة، السيما في أبوظبي. ولعل أهم 
للطلبة  حر  منبر  توفير  هي  الثقافية”  “الدراسات  مقرر  نتائج 
وخبراتهم  الحياتية  مواقفهم  حول  مناقشات  في  للدخول 
كمقيمين في دبي، مما ساهم في إزالة الحواجز الثقافية 
تشجع  تعلم  بيئة  توفير  وأتاح  االنفتاح  على  الطلبة  وشجع 
الطلبة على تحقيق التحسين بأسلوب يتيح لهم التفاعل 
إلى  باإلضافة  وعالمية،  محلية  سياقات  ضمن  بينهم  فيما 

تعزيز مهارات الطلبة في البحث والعرض.

مدرسة كلية جميرا
المديرة: فيونا كوتام

تطوير فهم الطلبة الثقافي

 تعميم الممارسات الجيدة
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“لقد نجح هذا البرنامج في التغلغل في جميع جوانب المدرسة”. 
فيونا كوتام مديرة المدرسة.

“أمضيت أوقاتًا ممتعة أثناء العمل في هذه الحصص الدراسية، وشجعتني على تعلم اللغة العربية كي أستطيع فهم العادات 
اإلماراتية على نحو أفضل”. طالب في الصف الثامن.

“نحن نعيش في هذا البلد، وأعتقد أننا نعبر عن احترامنا لهذا 
الصف  في  طالب  هنا”.  أساليب  عن  التعلم  خالل  من  البلد 

الثامن.
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الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التحسين

المدارس الباكستانية الثالث مستثناًة من التحسن العام الذي شهدته المدارس الخاصة 
في نسبة حضور الطلبة، إذ كان حضور طلبة المدارس الباكستانية بمستوى “غير مقبول” 
غير  الطلبة  حضور  وكان  دبي،  في  المتوسط  المستوى  من  ملحوظ  نحو  على  وأقل 

المنتظم مع فترات غياب طويلة غالبًا سببًا مهمًا في تدني إنجازاتهم.

جميع  في  مقبول  بمستوى  كانت  اإلجمالية  الطلبة  حضور  نسبة  أن  من  الرغم  على 
المراحل  وبين  المدارس  بين  موجوداً  يزال  ما  الملحوظ  التفاوت  أن  إال  الخاصة،  المدارس 
الدراسية، إذ تستخدم المدارس أساليب متنوعة ومختلفة لتسجيل حضور الطلبة، وال يزال 
الخاصة  المدارس  المبرر. ولم تعمد غالبية  المبرر وغير  الغياب  التفاوت قائمًا في تصنيف 

دائمًا  يتم  لم  كما  عام،  بعد  عامًا  المتدنية  الحضور  نسبة  ومتابعة  تسجيل  لضمان  بالكامل  اإلدارية  نظمها  تطوير  إلى 
ترسلها  التي  التقارير  في  عليها  األمور  أولياء  إطالع  أو  الطلبة  إليها  ينتقل  التي  المدارس  إلى  المعلومات  هذه  تبادل 

المدرسة إليهم.

وعلى  المجتمعية.  الخدمة  أنشطة  خالل  من  المجتمع  في  للمساهمة  لطلبتها  فرصًا  الخاصة  المدارس  تقدم  ما  غالبًا 
أنه لم يتم دائمًا تطبيقه بأسلوب  إال  الجانب على نحو مالئم،  الخاصة طورت هذا  المدارس  أن عدد قلياًل من  الرغم من 
متناسق أو مدروس بعناية لضمان مساهمة الطلبة المنتظمة في نطاق من السياقات المجتمعية محليًا وعالميًا، وعلى 
المدارس أن تدرس مليًا نطاق ونوع الخدمة المجتمعية المتاحة للطلبة لكي تنجح في تعزيز مهارات الطلبة الشخصية 

والمجتمعية.

“نشارك كل عام في حملة “نظفوا 

العالم”، ولدينا برنامج لألعمال الخيرية 

كما ننظم خالل العام الدراسي 

العديد من الفعاليات، بعضها 

حمالت محلية لجمع التبرعات ، 

وبعضها اآلخر حمالت تبرع متخصصة 

أكثر مثل التبرع لأليتام. ولدينا حملة 
.”)Cry( تبرع جديدة اسمها

فيراج، طالب في الصف الحادي 
عشر.

“ال تتيح لنا المدرسة فرصًا 
منتظمة لنعبر فيها عن 

آرائنا ووجهات نظرنا حول 
عمل المدرسة”. 

فاطمة، طالبة في 
الصف العاشر.

“السلوكيات جيدة في جميع 
أرجاء مدرستنا بما في ذلك 

في مقصف المدرسة، وتتولى 
لجنة االنضباط معالجة 

المشكلة حال حدوثها”. 

نيفيا، طالبة في الصف 
الثامن.
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 التعليم والتعلم والتقييم

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

122

التدريس. وكان مؤشر  الماضية من تحقيق تحسينات مهمة في جودة  الثالث  الخاصة خالل السنوات  المدارس  تمكنت 
الجودة الخاص بالتدريس ألجل تعلم فعال هو المؤشر األكثر تحسنًا قياسًا إلى مؤشرات الجودة األخرى. 

من   %38 في  أفضل  أو  جيد  جودة  وبمستوى   ،%17 في  مقبول”  “غير  جودة  بمستوى  والتعلم  التعليم  عملية  كانت 
غير  الدراسية  الحصص  نسبة  انخفضت   2010-2009 العام  وفي   .2009-2008 الدراسي  العام  في  الخاصة  المدارس 
بنسبة  المقبول  غير  التدريس  وانخفض  أفضل،  أو  جيد  جودة  بمستوى  الدراسية  الحصص  خمسي  وأصبح  المقبولة، 
كبيرة حاليًا، وأصبحت عملية التعليم والتعلم بمستوى جودة جيد أو أفضل في نصف 

الحصص الدراسية تقريبًا.

أدخلت معظم المدارس الخاصة منهجيات متسقة في التخطيط للحصص الدراسية، 
مما ساعد المعلمين على التركيز بوضوح أكثر على ما يريدون من الطلبة تعلمه. وأدت 
كذلك إلى تحسين إدارة وقت الحصص الدراسية مع تأكيد المعلمين على أن توفر كل 
حصة دراسية توازنًا مالئمًا بين الوقت المخصص للمعلم للتدريس والوقت المخصص 

للطلبة لتنفيذ األنشطة.

انخفاض  بفضل  الطلبة  اهتمامات  جذب  على  قدرة  أكثر  الدراسية  الحصص  أصبحت 
اعتماد المعلمين على الكتب الدراسية المقررة كمصدر رئيسي للتعلم في غرفة الفصل الدراسي. وفي معظم الحاالت، 
المعلمون  يختارها  التي  المتاحة  المصادر  من  العديد  من  مصدرين  العمل  وأوراق  والمقررة  المدرسية  الكتب  كانت 

للمساعدة على شرح الموضوع الدراسي الذي يتم تعليمه.

تمكن المعلمون من تحسين إمكانية الوصول إلى تقنية المعلومات واالتصاالت 
)ICT( واستخدامها على نحو أفضل كأداة من أدوات التدريس. ويعني ازدياد توفير 
الفصول  غرف  في   )Projectors( الضوئي  اإلسقاط  وأجهزة  التفاعلية  السبورات 
والوسائط  الفيديو  مقاطع  يستخدمون  المعلمين  من  أكبر  عدداً  أن  الدراسية 
اإلعالمية األخرى كجزء دائم في أنشطة التدريس. وتمكن عدد قليل من المدارس 
من  تعد  لطلبتها  ومصادر  مرافق  توفير  من  الجديدة  المدارس  السيما  الخاصة، 
المدارس  هذه  في  المعلمون  كان  إذ  عالميًا،  المتاحة  والمصادر  المرافق  أفضل 
يستخدمون على نحو مالئم مصادر عالية الجودة لتقنية المعلومات واالتصاالت 

)ICT( لتعزيز مهارات الطلبة في االستعالم والبحث.

توجد في جميع المدارس الخاصة، السيما المدارس عالية األداء أدلة أوضح على قيام المعلمين بالتخطيط ألنشطة قادرة 
على تطوير مهارات الطلبة في سياقات هادفة وذات صلة. وفي المدارس الخاصة عالية األداء وباألخص المدارس التي 
تطبق مناهج تعليمية متطورة تم التخطيط لها بعناية، ينشئ المعلمون في أغلب األحيان روابط بين المواد الدراسية، 

مما أتاح للطلبة االستفادة مما يتعلمه في مادة دراسية لتعلم مادة دراسية اخرى.

من  أوسع  نطاق  باستخدام  المتفاوتة  الطلبة  احتياجات  لتلبية  أفضل  ترتيبات  تطبيق  الدراسية  الحصص  في  حاليًا  يتم 
انتظامًا لمهام قادرة على تقديم تحديات مالئمة للطلبة  االستراتيجيات. وبشكل خاص، أصبح تخطيط المعلمين أكثر 
األعلى إنجازاً. ويعمل المعلمون على مواءمة أنشطة تهدف إلى مساعدة الطلبة الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية 

في تعلمهم.

ازداد تخطيط المعلمين لتقديم عدد أكبر من األنشطة التي تستدعي من الطلبة العمل  في غالبية المدارس الخاصة 
في  موجودة  دراسية  حصص  في  وفاعلة  منتظمة  ميزة  الترتيبات  هذه  وأصبحت  البعض.  بعضهم  من  والتعلم  سوية 
جميع المواد الدراسية في المدارس الخاصة األفضل أداًء، مما أتاح للطلبة تحقيق مستويات مشاركة أفضل في الحصص 

الدراسية، قياسًا إلى ما كانت عليه مشاركاتهم قبل ثالثة أعوام.

“المعلم األفضل برأيي 
هو المعلم الذي يسألني 

دائمًا إن كنت قد فهمت، 
ومستعد دائمًا لمساعدتي 

وتقديم الدعم لي”. 
 عمر، طالب في الصف 

الثامن.

“يستخدم المعلمون تقنية 
المعلومات واالتصاالت 

)ICT( على نحو مالئم في 
توضيح األفكار، مما يتح لنا 

الفرص لطرح األسئلة وتلقي 

المالحظات واإلرشادات منهم”. 
أبي، طالبة في الصف 

التاسع.
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أولياء  الخاصة  الفرنكوفونية  اللبنانية  المدرسة  وعدت 
قادرون  وهم  المدرسة  من  سيتخرجون  أبناءهم  أن  األمور 
المدرسة  وحققت  لغات.  بثالث  بطالقة  التواصل  على 
نجاحًا ملحوظًا في الوفاء بوعدها، إذ كان الطلبة يطورون 
واإلنجليزية  العربية  اللغات  في  وتمكنهم  قدراتهم 

والفرنسية أثناء تقدمهم في السنوات الدراسية.

من  طلبتها  يتمكن  أن  في  المدرسة  سياسة  وتتمثل 
التفكير والتحدث والكتابة في كل لغة من اللغات الثالث، 
ويبدأ جميع األطفال بلغتين في مرحلة الروضة هما العربية 
والفرنسية كلغة للتدريس. وبدءاً من الصف الثالث تضاف 
بين  التنقل  على  الطلبة  ويعتاد  اإلنجليزية  اللغة  مادة 
بسهولة  الثالث  اللغات  سماع  ويمكن  الثالث.  اللغات 
تلقائيًا  المدرسة  كادر  الطلبة  ويخاطب  اللعب،  ساحة  في 

باستخدام كل بلغته األم.

هذه  في  النجاح  لها  ضمنت  أساليب  ثالثة  المدرسة  وتعتمد 
وقواعد  األساسية  المهارات  على  بقوة  التركيز  أولها  اللغات، 
النحو في مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وغالبًا 
ما يتولى معلمو اللغتين الفرنسية والعربية تدريس المهارات 
ذاتها في كلتا اللغتين في حصص دراسية متوازية، وذلك من 
هو  الثاني  واألسلوب  الطلبة.  لدى  المهارات  هذه  تعزيز  أجل 
وإعداد  طلبتهم  تعلم  من  عالية  توقعات  المعلمين  وضع 
المتفاوتة،  الطلبة  مستويات  تالئم  مختلفة  دراسية  مهام 
إضافيين  معلمين  توزيع  على  بانتظام  المدرسة  وتعمل 
للعمل في الحصص الدراسية من أجل تقديم خبرات لغوية 
بمستوى مالئم لجميع الطلبة. واألسلوب الثالث هو تقديم 

المدرسة مواقف تعلم ممتازة مثل ورش العمل والمنافسات 
والعروض التقديمية حتى يتمكن الطلبة من خاللها استخدام 

اللغة وتطويرها على أكمل وجه.

ولقد أدى طلبة الصفوف الدراسية من السادس إلى الثامن 
عملين فنيين خالل العام الدراسي. وكان الطلبة األكبر سنًا 
لشكسبير،  قيصر  يوليوس  مسرحية  بقراءة  مشغولين 
باستخدام  اإلنجليزية  باللغة  موجز  بشكل  كتابتها  وأعادوا 
أمام  المسرحية  تمثيل  في  وشاركوا  الخاصة،  عباراتهم 
الجمهور. وكان طلبة آخرون يعملون على كتابة نصوص 
عن  أبحاثًا  وينفذون  سقراط”  أيام  “آخر  عن  وفرنسية  عربية 
المسرحية  تمثيل  في  وشاركوا  الفرنسية،  باللغة  حياته 
باللغة العربية، مع أداء الرقصات واألغنيات ورواية المسرحية 
العام  من  مبكر  وقت  في  الطلبة  وطور  الفرنسية.  باللغة 
الدراسي مهاراتهم في النقاش باللغة اإلنجليزية من خالل 
تحليل فقرات في ميثاق األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان. 
وكان طلبة المرحلة االبتدائية يجمعون حكايات أسطورية 
مأخوذة من الثقافات الثالث العربية والفرنسية واإلنجليزية.

معنى  وأدركوا  اللغات،  تعلم  أهمية  الطلبة  أدرك  ولقد 
المثل اللبناني القائل أن “كل لغة تساوي سبعة أشخاص”. 
وبغض النظر عن التحديات أو العوائق التي واجهها الطلبة 
في تعلم هذه اللغات، فقد شعر الطلبة بالحماس والحرية 
حقيقة  الطلبة  وأدرك  لغات.  بعدة  بطالقة  التحدث  أثناء 
خارج  بسهولة  تعزيزه  يمكن  المدرسة  في  تعلمهم  أن 
المدرسة، حيث استفادوا على أكمل وجه من طابع مجتمع 

دبي متعدد الثقافات في ممارسة مهاراتهم وتوسيعها.

المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة
مدير المدرسة: جوزيف سالمة

مهارات التواصل بين الطلبة بثالث لغات

 تعميم الممارسات الجيدة
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“إن تعلم لغة جديدة يشبه بدء حياة جديدة” جوزيف سالمة، مدير المدرسة.

“ال أجد صعوبة في تعلم أية لغة” طالب في الصف الثالث.
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الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

رغم انخفاض عدد الحصص الدراسية غير المقبولة، إال أن جودة التدريس ما تزال بمستوى جودة مقبول في عدد كبير جداً 
من المدارس الخاصة، بل ما تزال نسبة التدريس المقبول مرتفعة جداً في كل مدرسة من المدارس الخاصة. 

ما تزال عملية التعليم والتعلم بمستوى جودة مقبول إجمااًل في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، 
وكانت بمستوى جودة جيد في عدد قليل جداً من هذه المدارس، في حين لم تتمكن أي منها من تحقيق مستوى جودة 
المحاضرة  طابع  وسيطر  المدارس،  هذه  في  المطبقة  التدريس  منهجيات  في  طفيف  تغيير  سوى  يحدث  ولم  متميز. 
فرصًا  الحصص  توفر  ولم  فقط،  المدرسي  الكتاب  على  يعتمد  الحصص  مسار  وكان  الدراسية،  الحصص  على  والتلقين 
كافية للطلبة لتولى دور نشط في تعلمهم. وتوجد مواطن الضعف ذاتها في جزء كبير من المدارس التي تطبق مناهج 

تعليمية أمريكية والمدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا.

الطلبة  مهارات  تطوير  على  قادرة  أنشطة  لتقديم  الدراسية  الحصص  من  ملحوظة  أقلية  في  المعلمون  يخطط  لم 
بفعالية. وفي أقلية من المدارس التي تطبق مناهج تعليمية أمريكية والمدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا يتم 
استخدام مهام عمل متدنية المستوى غير قادرة على تقديم التحديات الالزمة للطلبة، وعلى الرغم من أنها تبقي الطلبة 

منشغلين أثناء الحصة الدراسية، ولكن لم تكن مشاركتهم هادفة ومفيدة دائمًا في تعلمهم.

الدولية، كثيراً ما يخلط المعلمون بين  البكالوريا  برامج  التي تطبق  في العديد من المدارس الخاصة بما فيها المدارس 
جمع  على  طلبتهم  المعلمون  يشجع  عندما  المثال  سبيل  على  الحال  هو  كما  االستعالم،  وأنشطة  البحث  أنشطة 
غالبًا  تنطوي  ال  المهام  هذه  مخرجات  ولكن  اإلنترنت،  شبكة  مثل  عدة  مصادر  من  أنفسهم  على  باالعتماد  المعلومات 

على استخدام وإظهار مهارات التفكير الناقد أو التفكير المعمق لدى الطلبة. 

نحو  على  واسعة  غير  المهني  والتطوير  التدريب  فرص  تزال  ما  السابق،  السنوي  التقرير  إليه  أشار  لما  مشابه  نحو  وعلى 
كاف يتيح تلبية احتياجات ومتطلبات العديد من المدارس الخاصة في دبي. ويرى المعلمون أن المساقات التدريبية التي 
تنظمها المدرسة داخليًا غالبًا ما تكون بجودة منخفضة. وتواجه المدارس صعوبة في توفير تدريب مهني عالي الجودة 
لكوادرها، وال يتم دائمًا توضيح التطويرات التي يتم إدخالها على المناهج التعليمية وتقديمها بسرعة أو بفعالية بحيث 

تكون المناهج التعليمية قادرة على مواكبة التطورات الدولية. 

تبين  ولكن  حاليًا،  ازداد  قد  عملهم  في   )ICT( واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  المعلمين  استخدام  أن  من  الرغم  على 
للمقيمين التربويين أن الطلبة ال يتاح لهم استخدامها على نحو كاف لدعم تعلمهم. ويستخدم الكثير من الطلبة تقنية 
المعلومات واالتصاالت )ICT( على نحو منتظم في حصص دراسية منفصلة ومخصصة، وقد يتم إجراء هذه الحصص 
في مختبرات الحاسوب الموجودة في تلك المدارس. وال تقدم هكذا ترتيبات تعزيزاً فاعاًل على نحو دائم لتقدم الطلبة 

وتعلمهم باالعتماد على أنفسهم.

على  متطورة  ليست  الخاصة  المدارس  غالبية  في  الطلبة  لدى  العليا  التفكير  مهارات 
كذلك  والحال  والبحث.  الناقد  والتفكير  االستعالم  مهارات  ذلك  في  بما  مالئم،  نحو 
حتى في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج تعليمية تتطلب تركيزاً قويًا على إكساب 
الطلبة تلك المهارات، وال يخطط المعلمون دائمًا لتقديم أنشطة تعزز بفعالية تطوير 

تلك المهارات على نحو متسلسل وتدريجي لدى الطلبة.

ومهام  مشاريع  “لدينا 
ما  لتجريب  عملية  دراسية 
من  مواقف  على  تعلمناه 

الحياة الواقعية”. 
الصف  في  طالب  بونيت، 

الحادي عشر.
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التقييم

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.

الرقابة المدرسية،  العام األول من  التقييم بمستوى جودة “غير مقبول” في ثلث المدارس الخاصة خالل  كانت عمليات 
ولم تكن عمليات التقييم بمستوى جودة جيد سوى في عدد قليل من هذه المدارس. وتوجد مواطن ضعف ملحوظة 
في هذا الجانب لدى المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، إذ كانت عمليات التقييم بمستوى جودة 
“غير مقبول” في نصف هذه المدارس تقريبًا. وتعاني عمليات التقييم من مواطن ضعف مهمة في ثلث المدارس الخاصة 

التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا.

حققت المدارس الخاصة تحسينات مهمة جداً في عمليات التقييم قياسًا إلى المستوى المتدني الذي كانت عليه في 
العام األول من الرقابة المدرسية. وأظهرت نتائج العام الثالث من الرقابة المدرسية أن عمليات التقييم كانت بمستوى 
جودة “غير مقبول” في عدد قليل فقط من المدارس الخاصة، وبمستوى جودة جيد أو متميز في ثلث المدارس الخاصة 

تقريبًا.
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لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

جودة التقييم - تبعًا للمنهاج التعليمي

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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جميع المدارس الخاصة تقريبًا تطبق حاليًا عمليات تقييم داخلية منتظمة للتحقق من 
على  التقييم  عمليات  ربطت  المدارس  هذه  ومعظم  الدراسي،  الطلبة  تقدم  مستوى 

نحو مناسب بالتوقعات الُمعتمدة في المناهج التعليمية التي تطبقها.

مقارنة  على  تساعدها  خارجية  تقييمات  بتطبيق  أيضًا  بدأت  الخاصة  المدارس  غالبية 
في  ذاته  التعليمي  المنهاج  تطبق  أخرى  مدارس  في  زمالئهم  بانجازات  طلبتها  إنجازات 
هذه  في  العليا  القيادات  وبدأت  والعالم.  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  دبي  إمارة 

واالستفادة  التقييم  معلومات  باستخدام  المدارس 
منها، ولكن ال يستخدم المعلمون هذه المعلومات 

على نحو مالئم للمساعدة على تحسين تعلم الطلبة.

مدى  من  للتحقق  الدراسية  الحصص  أثناء  الدراسي  طلبتهم  تقدم  المعلمون  يُقّيم 
فهمهم للمواضيع الدراسية التي يتم تعليمهم إياها. وتعد هذه المهارة من المهارات 
هذا  وكان  جيد،  تقدم  تحقيق  من  الطلبة  تمكين  أجل  من  المعلمين  لدى  المهمة 
الدراسية  الحصص  معظم  في  مقبول  جودة  بمستوى  التقييم  عمليات  من  الجانب 
لدى جميع المدارس الخاصة، لذلك غالبًا 
ما كان المعلمون يعملون مع طلبتهم 

بشكل فردي أو ضمن مجموعات صغيرة عند الضرورة.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

توفر  ال  إذ  متدن،  جودة  بمستوى  الطلبة  أعمال  تصحيح  عمليات  تزال  ما 
للطلبة غالبًا معلومات كافية عما يتوجب عليهم فعله لتحسين عملهم. 
أداء  وتقييم  الذاتي  التقييم  في  متطورة  مهارات  الطلبة  لدى  يكن  ولم 
بعضهم البعض، ولم يكن للطلبة األكبر سنًا على األخص مشاركة كافية 
المنهاج  صعيد  على  معتمدة  مستويات  إلى  قياسًا  عملهم  تقييم  في 

التعليمي أو أهداف الحصص الدراسية التي يضعها المعلمون.

كانت عمليات تقييم مهارات الطلبة في التربية اإلسالمية واللغة العربية أقل تطوراً من عمليات التقييم المطبقة في 
بقية المواد الدراسية الرئيسية.

المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم ومعظم المدارس التي تطبق 
منهاجًا تعليميا أمريكيًا أنشأت منهجيات تقييم داخلية خاصة بها، وغالبًا ما كان منسقو 
المواد الدراسية هم من يتولون إعدادها، دون إجراء أي مقارنة مع المستويات في مدارس 
أخرى، أو مواءمتها من عام آلخر. وكانت عمليات التقييم في عدد قليل من هذه المدارس 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا جداً مع أحدث األنشطة واألعمال الدورية التي يجريها الطلبة، لذلك 
لم تكن دقيقة تمامًا في قياس المعرفة والمهارات والفهم الذي اكتسبه الطلبة على 

المدى الطويل.

في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم غالبًا ما يتقدم طلبة الصف 
ال  المقابل  في  ولكن  الحكومية.  المدارس  في  عشر  الثاني  الصف  طلبة  لها  يتقدم  التي  ذاتها  لالمتحانات  عشر  الثاني 
تستخدم المدارس الخاصة نتائج الطلبة في االمتحانات لمقارنتها مع نتائج طلبة المدارس األخرى من أجل مراجعة جودة 

عملية التعليم والتعلم فيها.

“بعد كل حصة تربية رياضية، 

نفكر في تعلمنا من خالل 

توجيه سؤالين مهمين 

ألنفسنا “ما مدى تقدمي “ 

و “هل أستطيع إنجاز هذا”.  

يوسف، طالب في الصف 
التاسع.

“يطلعنا المعلمون على 

مدى تقدمنا في التعلم، 

ويوضحون لنا ما يتوجب 

علينا فعله لتحسين 
مستوياتنا”. 

ماثيو، طالب في السنة 

الدراسية التاسعة.

“يساعدني تقييم المعلمين لعملي 

على تحديد أخطائي وما يتوجب 

علي فعله لتصحيحها، ويوجد أيضًا 

اجتماعات متابعة للتحقق من عملي، 

ويحدد المعلمون الطلبة المتأخرين 

دراسيًا، كما تقدم المدرسة حصص 

دراسية إضافية عالجية وإثرائية للطلبة 

أيام السبت، وتوفر المدرسة أيضًا فرصًا 

أخرى للطلبة على هذا الصعيد”. 

راهول، طالب في الصف الثاني 
عشر.

“ملفات إنجاز الطلبة في 

كل مادة دراسية، والتقييم 

المستمر ساعدانا على 

تحسين مستوى تعلمنا”. 

فينود، طالب في الصف 

الثاني عشر.
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المنهاج التعليمي

الخاصة  المدارس  نصف  في  أفضل  أو  جيد  جودة  بمستوى  التعليمي  المنهاج  كان 
انخفاض  حدث  ولقد  السابق،  الدراسي  العام  الى  بالنسبة  تحسنًا  هذا  ويُعد  تقريبًا، 
بمستوى  فيها  التعليمي  المنهاج  تقييم  يتم  كان  التي  الحاالت  عدد  في  ملحوظ 
جودة “غير مقبول”، كما لوحظت زيادة طفيفة في عدد المدارس التي تقدم منهاجًا 

تعليميًا بمستوى جودة متميز.

“ مدرستنا هي عضو مع 

مدرستين أخريين في مجموعة 

تعليمية، مما أتاح لنا فرص 

مقارنة ملفات إنجازنا وأوراق 

العمل التشخيصية مع أعمال 

طلبة آخرين من زمالئنا في 
تلكما المدرستين”. 

آناديتا، طالبة في الصف 

الثاني عشر.

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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جودة المنهاج التعليمي في المدارس الخاصة

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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في العام األول من الرقابة المدرسية األولى كان المنهاج التعليمي بمستوى جودة “غير مقبول” في ربع المدارس الخاصة 
 2011-2010 الدراسي  العام  وفي  والتعليم،  التربية  لوزارة  التعليمي  المنهاج  أو  األمريكي  المنهاج  تطبق  التي  تقريبًا 
“غير مقبول” ليقتصر على عدد قليل من  التعليمي بمستوى جودة  المنهاج  التي تم فيها تقييم  الحاالت  انخفض عدد 
الحاالت في مراحل دراسية معينة وفي عدد صغير من المدارس، وكانت التحسينات التي تم تحقيقها في هذه المدارس 
نتيجة التخطيط بدقة أكبر للمنهاج التعليمي، وتقليل المواضيع الدراسية المكررة في محتوى المنهاج، واستخدام مصادر 

تعلم أوسع نطاقًا إلى جانب الكتب المدرسية المقررة.

كان نطاق المنهاج التعليمي محدوداً في أقلية ملحوظة من المدارس الخاصة خالل عمليات الرقابة المدرسية في العام 
التعليمي  المنهاج  تطبق  أنها  تُعلن  التي  المدارس  من  عدداً  التربويون  المقيمون  عاين  ولقد   .2010-2009 الدراسي 
“الوطني” لدولة أخرى، إال أنها في الحقيقة تستخدم فقط الكتب المدرسية المقررة في ذلك المنهاج التعليمي وال تطبق 
المعايير التعليمية المعتمدة في ذلك المنهاج التعليمي أو ال تستخدم االختبارات التقييمية المعتمدة في هذا المنهاج 
في  األخص  على  الماضي،  الدراسي  العام  خالل  التحسينات  بعض  تحقيق  التربويون  المقيمون  عاين  ولقد  التعليمي. 
أقلية من المدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا، وكانت هذه التحسينات على نحو اقل في عدد قليل من المدارس 
تقريبًا  أرباعها  ثالثة  بريطانيًا،  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  أنها  تُعلن  مدرسة   49 بين  من  أمريكيًا،  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي 
الدراسية للمنهاج  البرامج  المقررة في  المفاهيم والعمليات األساسية  تعتمد في عملها على نطاق واسع على تطبيق 
الوطني اإلنجليزي، وتعمل معظم المدارس على االستفادة من إطار عمل أهداف التحصيل الدراسي في قياس ومعايرة 

مستوى تقدم الطلبة الدراسي بالمقارنة مع مدارس أخرى.

جميع المدارس الخاصة تقريبًا تلتزم حاليًا بمتطلبات وزارة التربية والتعليم بشأن نصاب الوقت المخصص لتدريس مادة 
لمعالجة  مهمة  خطوات  الخاصة  المدارس  معظم  واتخذت  العربية.  اللغة  ومادة  المسلمين  للطلبة  اإلسالمية  التربية 
مؤشرات  وتوجد  العربية،  واللغة  اإلسالمية  التربية  بمادتي  الخاصة  التعليمية  خدماتها  في  الموجودة  الضعف  مواطن 
أفضل  تدريس  أساليب  اعتماد  بفضل  المادتين،  هاتين  في  الدراسي  الطلبة  تقدم  مستوى  تحسن  على  ُمطمئِنة 

والتخطيط بفعالية أكبر للمنهاج التعليمي.

سلط جهاز الرقابة المدرسية في تقريره السنوي 2010 الضوء على حقيقة أن جميع المدارس الخاصة تقريبًا تدرس مادة 
اللغة العربية للطلبة غير الناطقين بها دون تطبيق معايير معتمدة أو إطار عمل للمنهاج التعليمي الخاص بهذه المادة، 
مما أدى إلى وضع توقعات متدنية من الطلبة، وعدم وجود رؤية واضحة لدى فريق قيادة المدرسة ومعلميها بما يتعلق 
بمحتوى الحصص الدراسية وطبيعة تقييم هذه المادة، ولقد تمكنت معظم المدارس من تحقيق مستوى تقدم جيد في 

تطوير هذه المعايير خالل العام الدراسي الماضي.

التي تطبق منهاجًا تعليميًا  المدارس  2010 إلى أن معظم  الرقابة السنوي  وأشار تقرير 
أمريكيًا ال تتيح لطلبتها الحصول على مؤهالت معترف بها عالميًا، وأن نصاب الحصص 
دائمًا  الطلبة  يساعد  ال  المدارس  هذه  في  الثانوية  المرحلة  دبلوم  برامج  في  الدراسية 
هذه  الضعف  مواطن  وكانت  الجودة،  عالي  تعليمًا  تقدم  التي  الجامعات  دخول  على 
أن  من  الرغم  على  أمريكيًا،  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  المدارس  معظم  في  موجودة 

معترف  تقييمات  طبقت  المدارس  هذه  من  أقلية 
تحصيل  مستوى  من  التحقق  على  للمساعدة  بها 
مع  مقارنته  خالل  من  الدراسي  وتقدمهم  طلبتها 

المستويات العالمية.

“نحب الفرص التي أتاحتها 

لنا المدرسة للمشاركة في 

المنافسات والمناظرات 

واألنشطة مثل اليوغا”.

 أناديتا، طالبة في الصف 
الثاني عشر

“أستمتع جداً باألنشطة 
التطبيقية والدراسات 

االجتماعية”.

غوثام، طالب في الصف 
السابع
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خضع برنامج القراءة والكتابة في المدرسة األمريكية بدبي 
كجزء  الماضية  الستة  األعوام  خالل  موسعة  تغييرات  إلى 
القراءة  برنامج  كان  ولقد  المدرسة.  تحسين  عملية  من 
ما  وهي  التعليمي،  المنهاج  “حقيبة”  من  يتألف  والكتابة 
في  سابقًا  علموها  دراسية  وحدات  من  المعلمون  يضيفه 
في  استمتعوا  التي  الدراسية  الوحدات  أو  أخرى  مدارس 
المدرسة تطبيق  المقابل، لم تضمن  تدريسها. ولكن في 
معايير موحدة في المنهاج التعليمي على مستوى الصف 
التدريس  لجودة  معايير  إلى  باإلضافة  الواحد  الدراسي 
عمليات  يجرون  المعلمون  كان  إذ  التقييم،  وعمليات 
في  باستقاللية  الدراسي  الطلبة  تقدم  وتقييم  التخطيط 

كل صف دراسي. 

ولقد تلقى المعلمون بعض التدريب األولي في المدرسة 
بعض  باستخدام  وبدؤوا  نموذجية”  عمل  “ورشة  في 
االستراتيجيات التي تعلموها في غرف فصولهم الدراسية. 
وعمدت المدرسة في العام 2007 إلى إنشاء منصب مدرب 
القراءة والكتابة للمرحلة االبتدائية من أجل تطبيق البرنامج 
بشكل كامل في جميع الصفوف الدراسية، ويتولى مدرب 
وتقديم  المصادر  وتحديد  التدريب  تقديم  والكتابة  القراءة 
للحصص  التخطيط  في  والمساعدة  نموذجية  حصص 
والوحدات الدراسية باإلضافة إلى تقديم ورش عمل ألولياء 

األمور إلطالعهم على ممارسات التدريس.

في  المستخدم  والكتابة  القراءة  نموذج  ساعد  ولقد 

ناقدين  وكّتابًا  قرّاء  يكونوا  أن  على  الطلبة  المدرسة 
التعلم  على  يركزون  ال  حتى  التفكير  وعميقي  وتحليليين 
تقدمهم  أثناء  الطلبة  مهارات  وتتطور  الحفظ.  خالل  من 
القراءة  على  قدراتهم  تتطور  كما  الدراسية  السنوات  في 
أوقاتًا  الطلبة  ويمضي  نضجًا.  أكثر  بمستوى  والكتابة 
ممتعة في ورش العمل النموذجية التي تحفزهم، وهذا ما 
يتوقعونه من معلميهم أيضًا، وتعين المدرسة المعلمين 

بناًء على خبراتهم في استخدام هذه االستراتيجيات.

مالئمة  قراءة  كتب  لشراء  ميزانية  المدرسة  خصصت 
ومتطورة إلنشاء مكتبة في كل غرفة فصل دراسي من أجل 
دعم ورش العمل النموذجية التعليمية. وتضم كل مكتبة 
الكتاب  وقراءة  اختيار  الطلبة  يستطيع  حتى  كتاب   1000

الكتب  وتغطي  العمل.  ورشة  أثناء  لهم  تمامًا  المناسب 
الدراسية  الفصول  غرف  داخل  القراءة  قدرات  من  مجموعة 

لألطفال والطلبة من روضة أولى حتى الصف الخامس.

ولقد أعرب أولياء األمور والطلبة والمعلمون عن حماسهم 
القراءة  اإليجابي على تطوير جودة مهارات  للبرنامج وألثره 
أظهره  ما  ذلك،  من  األهم  ولعّل  الطلبة،  لدى  والكتابة 
فرص  إزاء  المستوى  عاليي  وحماس  مشاركة  من  الطلبة 
عالية  معايير  المدرسة  ووضعت  لهم.  المتاحة  التعلم 
للوفاء برسالتها من أجل تقديم “أفضل الخدمات والخبرات 
التعليمية األمريكية القادرة على تحفيز الطلبة وتمكينهم 

من استغالل أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم”. 

المدرسة األمريكية بدبي
مدير المدرسة: الدكتور هارولد فليثام

برامج آداب اللغة اإلنجليزية

 تعميم الممارسات الجيدة
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تقسيم  مثل  استراتيجيات  واستخدم  الكلمات  “أُهّجي 
الكلمة إلى أجزاء إذ كانت الكلمة صعبًة جداً. ويساعدني 
من  تمكننا  استراتيجيات  ونستخدم  مدربي،  كأنه  شريكي 
الحرف،  صوت  معرفة  في  وأجتهد  المهام.  أصعب  إنجاز 
طالبة  المتميز”.،  القارئ  وسام  على  أحصل  أن  وأحاول 

عمرها ست سنوات.

اعتدت  محترفين،  كتابًا  ليصبحوا  الكتابة  الطلبة  أعلم  “أنا 
تجاربهم  نأخذ  فنحن  حاليًا  أما  كتاباتهم،  أوجه  أن  سابقًا 
مصادر  باستخدام  للطلبة  وأسمح  عنها.  يكتبون  وندعهم 

عديدة ومختلفة في الكتابة”. معلمة صف خامس

“لقد انتهيت من إصدار قصة عنوانها )Getting Out( وتدور 
جيدة،  بمدرسة  االلتحاق  في  ترغب  سمكة  حول  القصة 
وتلتحق  ذلك،  في  يساعدها  حكيم  بضفدع  تلتقي  ثم 
السمكة في النهاية بالمدرسة التي ترغب بها”. طالبة في 

الصف الرابع

يكونوا  حتى  نعلمهم  نحن  الطلبة،  على  موجٌه  “تركيزنا 
الورش  وقت  جّل  تخصيص  تم  ولقد  ناقدين.  وكتابًا  قراًء 
مع  المعلمون  ويلتقي  باستقاللية.  الطلبة  ليعمل 
الجلسات  أثناء  مجموعات  وضمن  فردي  بشكل  طلبتهم 
المعلمون  يتمكن  حتى  ورشة،  كل  نهاية  في  الموجزة 
التدريب  نقدم  كما  طلبتهم،  جميع  احتياجات  تلبية  من 
للغة”.  الطلبة  تعلم  مدى  لتقييم  المعلمين  لمساعدي 

مدرب القراءة والكتابة
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الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التحسين:

المدرسية والمصادر  الكتب  الحقيقة تستخدم  أنها في  إال  أنها تطبق منهاجًا بريطانيًا،  الخاصة تُعلن  المدارس  أقلية من 
المستويات  لتحديد  الُمعتمدة  الهيكلية  أو  دراسية  مادة  لكل  المقررة  الدراسية  البرامج  تستخدم  وال  بريطانيا،  من  فقط 

الُمرتبطة بأهداف التحصيل الدراسي من أجل تقييم تقدم الطلبة الدراسي. 

توفر  ال  أمريكيًا  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  المدارس  من  ملحوظة  أقلية 
مناهجها التعليمية الخيارات والتنوع اللذين تتسم بهما المناهج المطبقة 

في المدارس األمريكية “األصيلة”.

التربية  لوزارة  التعليمي  المنهاج  يزال  ما  التحسينات،  بعض  تحقيق  رغم 
التي  ذاتها  الضعف  مواطن  من  يعاني  الخاصة  المدارس  في  والتعليم 
على  وباألخص  الماضية،  األعوام  خالل  المدرسية  الرقابة  تقارير  حددتها 
من  كثيراً  أضيق  يعد  والذي  يقدمها  التي  الدراسية  المواد  نطاق  صعيد 
التعليمي  المنهاج  يوفر  وال  األخرى،  الخاصة  المدارس  توفره  الذي  النطاق 
إتاحة عدد أقل من الفرص للطلبة األكبر سنًا الختيار مجموعة من المواد 
التي تالئم قدراتهم واهتماماتهم، وال توفر هذه المدارس سوى  الدراسية 
عدد قليل جداً من األنشطة الالصفية لطلبتها إلثراء خبرات التعلم لديهم.

المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  باليوم  الخاصة  المدارس  معظم  تحتفل 
بالفعاليات  مرتبطة  خاصة  أنشطة  خالل  من  لإلسالم  طلبتها  جميع  فهم  وتعزز 
التي  أقلية من المدارس الخاصة، السيما المدارس  إال أن  الوطنية والدينية المهمة، 
ال  أمريكيًا،  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  والمدارس  بريطانيًا  تعليميًا  منهاجًا  تطبق 
تقدم دائمًا خبرات كافية ومدروسة لطلبتها من أجل تعزيز تقدمهم في فهم هذه 
خطط  مواءمة  أداًء  األفضل  الخاصة  المدارس  في  ويتم  أخرى.  بعد  سنًة  الجوانب 
بجوانب  الصلة  وثيقة  محددة  دراسية  وحدات  تتضمن  بحيث  التعليمي  المنهاج 
التعلم المتعلقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة أو اإلسالم أو القضايا البيئية، ولقد 
تمكنت هذه المدارس من مساعدة طلبتها على االستفادة مما تعلموه في أعوام 

سابقة، في حين أن هذه الترتيبات ليست ُمطبقة في غالبية المدارس الخاصة.

رغم تحقيق المدارس الخاصة تقدمًا جيداً في توفير المزيد من الحصص الدراسية المنتظمة في مادة اللغة العربية، إال أن 
الذين  الطلبة  السيما  طلبتها،  لدى  والمتفاوتة  المتنوعة  المهارات  تلبية  في  صعوبة  واجهت  الخاصة  المدارس  معظم 
بسبب  إما  األعمار  مختلف  من  الطلبة  بين  جداً  متفاوتة  اإلنجاز  مستويات  وكانت  إضافية.  كلغة  العربية  اللغة  يتعلمون 
قيادات  واجهت  لذلك  سابقًا،  العربية  اللغة  تعلم  في  البطيء  الدراسي  تقدمهم  بسبب  أو  دبي  في  حديثًا  وجودهم 
المدارس تحديات صعبة جداً في مواءمة أعمار الطلبة المختلفة وحاجتهم إلى المحتوى المالئم مع مهاراتهم المتنوعة 
والمتفاوتة، وواجهت المدارس األفضل أداًء هذا التحدي من خالل االستفادة من معلومات التقييم في تشكيل مجموعات 
إنجازهم، وتحتاج هذه الخطوة المكلفة  من الطلبة تبعًا لفئاتهم العمرية ومستويات 
من  قليل  لعدد  الدراسية  الحصص  من  المزيد  وتوفير  إضافيين  معلمين  تعيين  إلى 
الطلبة في كل مجموعة غالبًا، ولقد نجحت هذه الترتيبات في تحسين إنجازات الطلبة 

على نحو ملحوظ وفي مساعدة أقلية ملحوظة منهم على تحقيق تقدم سريع.

تُقدم بعض المدارس الخاصة مناهج تعليمية مختلفة في مراحل دراسية مختلفة، مثل 
العامة  الثانوية  شهادة  المتحانات  الطلبة  إلعداد  تعليميًا  منهاجًا  تقدم  التي  المدارس 
الدولية )IGCSE( في الصفوف العليا من المرحلة الثانوية، ومن ثم منهاجًا تعليميًا في 
مرحلة ما بعد 16 سنة يتيح للطلبة التقدم لدراسة دبلوم البكالوريا الدولية، وال يتم في 

“لدينا الكثير من األنشطة الالصفية، 

ولدينا نواد رياضيات وعلوم بعد انتهاء 

الدوام المدرسي، وتصطحبنا المدرسة 

في رحالت ميدانية كثيرة مثل الرحالت 

إلى المدينة اإلعالمية وهيئة كهرباء 

ومياه دبي. ولقد تعلمنا خالل هذه 

الرحالت الكثير عن الوظائف على أرض 
الواقع”. 

فارس، طالب في الصف السابع.

“ليس لدى المعلمين الدافع 

الكافي لتنظيم أنشطة بعد 

الدوام المدرسي واإلشراف 

عليها، وتوجد أنشطة أفضل 

تنظيمًا في قسم البنات”.

 زياد، طالب في الصف 
الحادي عشر.

“نطالب بتوفير المزيد من 

الخيارات في األنشطة التي 

نمارسها في مادة التربية 

الرياضية، ونشعر بأن المنهاج 

التعليمي مكرر وذو طراز 
قديم”. 

جون، طالب في الصف 
العاشر.
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مثل هذه الحاالت غالبًا إعداد الطلبة على نحو مالئم للمرحلة التعليمية القادمة والمختلفة أيضًا.

بقية  من  أكثر  الرئيسية  الدراسية  المواد  في  التعليمي  للمنهاج  جيد  تخطيط  يوجد 
معظم  وفي  االجتماعية،  والعلوم  الرياضية  التربية  مادتي  السيما  الدراسية،  المواد 
االستمرارية  جانبي  توفير  المواد  لهذه  التعليمي  المنهاج  يضمن  ال  الخاصة  المدارس 

والتقدم من مرحلة دراسية ألخرى.

يوجد تفاوت ملحوظ في نصاب الوقت المخصص لمادة التربية الرياضية بين المدارس 
الخاصة، حيث مارس بعض الطلبة حصة واحدة أسبوعيًا مدتها ساعة تقريبًا، في حين 
من  وواسعًا  ثريًا  نطاقًا  أيضًا  وتقدم  ملحوظ،  نحو  على  أكبر  نصابا  أخرى  مدارس  تقدم 
الرياضية. وال تولي جميع المدارس اهتمامًا كافيًا لضمان ممارسة  األنشطة الالصفية 

طلبتها تمارين رياضية منتظمة كجزء من المنهاج التعليمي الذي يتم تدريسه، وعلى 
نحو مشابه، كان تشجيع الطلبة على اتباع أنماط الحياة الصحية يتم في غالب األحيان 
بشكل عرضي جداً ومن دون تخطيط، ولم يكن جزءاً من الخبرات المدروسة التي يتم 

توفيرها للطلبة ضمن المنهاج التعليمي في المدارس الخاصة.

يُعد برنامج دبلوم البكالوريا الدولية خياراً رائجًا جداً لدى الطلبة في دبي، ويدرس الطلبة 
التحاقهم  قبل  عالي  أكاديمي  مستوى  على  والعلوم  والفنون  اللغات  من  مزيجًا 
بالدراسة الجامعية، ولتقديم برنامج يناسب عدداً أكبر من الطلبة، يجب على المزيد من 

المدارس أن تعمل على تطور الخيارات المهنية المتاحة للطلبة.

رغم أن المدارس الخاصة حققت استفادة فعالة من الرحالت الميدانية واستضافة الزوار في تعزيز المنهاج التعليمي، إال أن 
تركيزها على الخدمة المجتمعية كجزء من خبرات المنهاج التعليمي المقدمة للطلبة 
الدولية  البكالوريا  دبلوم  برنامج  أن  السياق  هذا  في  الذكر  ويجدر  غالبًا،  كاٍف  غير  كان 
السمة  هذه  أن  غير  الدراسة،  متطلبات  كأحد  المجتمعية  الخدمة  موضوع  يتضّمن 
التي لم تطبق  المدارس  التعليمية، كما لم تعمل  المناهج  ليست موجودة في بقية 
الجوانب  هذه السمة كجزء من مناهجها على دمجها دائمًا وعلى نحو كاٍف في بقية 

الدراسية لدى الطلبة.

“أرغب بالمزيد من المرونة 
في حضور مواد دراسية 

ال نخضع فيها المتحانات، 
وكما تعلمون نحن نريد 

دراسة المواد التي نرغب بها 
حقًا”.

 إيلين، طالبة السنة 
الدراسية التاسعة.

“نطالب بتوفير المزيد من 

المواد الدراسية االختيارية 

والمزيد من المرونة في 

اختيار المقررات الدراسية”. 

حسام، طالب في السنة 

الدراسية العاشرة.

“لدينا الكثير من الفرص إلبراز 

مواهبنا في أنشطة مثل 

الرقص والرياضات البدنية.  

أناديتا، طالبة في الصف 
الثامن.
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جودة المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم تبعًا للمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

مدى حماية الطلبة وتوفير الدعم لهم

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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حققت المدارس الخاصة تحسينات مهمة في ترتيبات المحافظة على صحة طلبتها 
العام  في  دبي  في  المدرسية  الرقابة  لجهاز  الرقابة  عمل  إطار  حدد  فقد  وسالمتهم، 
على  بالمحافظة  واهتمامها  تركيزها  زيادة  إلى  المدارس  جميع  حاجة   2010-2009

معظم  وأظهرت  التمارين،  وممارسة  الغذائي  ونظامهم  ولياقتهم  الطلبة  صحة 
المدارس استجابة إيجابية بزيادة اهتمامها في هذا الجانب من خالل اجتماعات طابور 
الصباح والمنهاج التعليمي والتخطيط لفعاليات وأنشطة مخصصة لتشجيع الطلبة 

على اتباع أنماط الحياة الصحية.

في  حاليًا  جيد  بمستوى  وسالمتهم  الطلبة  صحة  على  المحافظة  ترتيبات  أصبحت 
نصف المدارس الخاصة وبمستوى متميز في ثلثها تقريبًا، وتم تحقيق هذه التحسينات بفضل استجابة المدارس السريعة 
وإدارتها.  الطلبة  سلوكيات  على  واإلشراف  المدرسية  المواصالت  ترتيبات  في  السيما  المحددة،  الضعف  مواطن  إزاء 
وساعد تحقيق المدارس الخاصة مستويات أفضل على صعيد توفير الكادر الالزم وتدريبهم على التحديد المبكر للمخاطر 

المحتملة على الطلبة. 

“يوجد في مدرستنا حملة 

مستمرة ضد حاالت اإليذاء 

المتعمد بين الطلبة، وكان 

لدينا في الماضي حمالت 

ضد التدخين وضد استخدام 

الهواتف النقالة أثناء قيادة 
المركبات”. 

جايش، طالب الصف الثامن
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جودة دعم الطلبة تبعًا للمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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عمدت  ولقد  تحسن،  في  وإليها  المدرسة  من  الطلبة  نقل  ترتيبات  تزال  ما 
إرشادي  دليل  تطوير  إلى   2010-2009 العام  في  والمواصالت  الطرق  هيئة 
وتعيين متطلبات محددة تتعلق بعدد أعضاء الكادر المطلوبين مما ساهم 
في تحسين مستوى جودة المرافق وتطبيق ترتيبات أكثر أمانًا في جميع أرجاء 
المدرسة، وبادرت معظم المدارس في إطار استجابتها لهذه المتطلبات إلى 

تطوير إجراءات فعالة إلدارة نقل الطلبة بأسلوب آمن.

استمرت معظم المدارس الخاصة في تطبيق سياسات فعالة لمعالجة حاالت 
حاالت  أن  الطلبة  وأفاد  الالئقة،  غير  السلوكيات  من  وغيرها  المتعمد  اإليذاء 
جميع  لمعالجة  وفعالية  بسرعة  تعاملوا  المعلمين  وأن  قليلة  كانت  اإليذاء 
إجراءات  أداًء  األفضل  الخاصة  المدارس  وطبقت  وقوعها،  عند  تقريبًا  الحاالت 

متطورة لحماية الطفل.

في العام األول من الرقابة المدرسية كان الدعم المقدم للطلبة بمستوى جودة “غير مقبول” في ُخمس المدارس الخاصة 
تقريبًا، إذ طبقت هذه المدارس ترتيبات ضعيفة لتقديم الدعم الالزم للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة وللتحقق 

من مستوى تقدم الطلبة الدراسي.

نجحت معظم المدارس الخاصة حاليًا في تطبيق ترتيبات جيدة لتحديد الطلبة الذين يواجهون صعوبات في تعلمهم 
تحديد  على  الدراسية  الفصول  معلمو  وواظب  لهم،  الالزم  الدعم  ولتقديم 
الرياضيات،  جوانب  وفي  والكتابة  القراءة  مهارات  في  التقدم  بطيئي  الطلبة 
وتم بعد ذلك تقديم الدعم الالزم لهؤالء الطلبة من قبل كادر دعم التعلم، أو 
غيرهم من أعضاء كادر المدرسة. و تُعين معظم المدارس الخاصة حاليًا كادراً 
إضافية  رسوم  دفع  األمور  أولياء  من  غالبًا  وتطلب  المهمة،  هذه  ألداء  إضافيًا 
غالبية  في  فعاليتها  الترتيبات  هذه  أثبتت  ولقد  الدعم،  هذا  تكلفة  لتغطية 
المدارس الخاصة وساعدت الطلبة على تحقيق التقدم المطلوب في الجوانب 
المهمة من تعلمهم، مثل تعلم القراءة والكتابة. وعاين فريق الرقابة في عدد 
صغير من المدارس الهندية ممارسات متميزة، حيث بادرت هذه المدارس إلى 
إعداد خطط تعليمية فردية لهؤالء الطلبة، ونجحت في بتأسيس روابط متينة 

بين الكادر المتخصص وأولياء األمور.

“شعرنا بأن ترتيبات السالمة الجيدة 

استمرت حتى بعد انتهاء عمليات 

الرقابة في المدرسة. ولقد تغيرت 

ترتيبات السالمة أثناء عمليات 

الرقابة في الحافالت المدرسية 

بما فيها استخدام أحزمة األمان 

وأصبحت هذه الترتيبات سمة 

دائمة في المدرسة”. 

ناديا، طالبة في الصف العاشر.

“يوجد دائمًا الكثير من المعلمين من 

حولنا، ولم أعلم بحدوث أي حوادث 

سيئة. ويوجد مشرفون ومعلمون 

في الحافالت المدرسية التي تغادر 

ضمن مجموعات مؤلفة من 4 

حافالت تساعد بعضها بعضًا في 

حال تعرض إحداها لعطل طارئ”. 

سوزان، طالبة في الصف الثاني 
عشر.
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يتمثل  للنجاح  أساسيًا  معياراً  علي  جبل  مدرسة  تعتمد 
أهداف  تحقيق  من  والطلبة  األطفال  جميع  تمكين  في 
تعلمهم، ويحظى هذا االعتقاد بدعم كادر المدرسة الذين 
جميع  لدى  التعلم  مخرجات  مسؤوليات  بتحمل  التزموا 
لهم  وقدموا  أدائهم  مستوى  وحددوا  والطلبة،  األطفال 
وكان  المتفاوتة.  قدراتهم  تالئم  التي  التحدي  مستويات 
لدى المعلمين المعرفة والمهارات الالزمة الختيار ومواءمة 
التدريس  استراتيجيات  واستخدام  التعليمية  المناهج 

المالئمة لتلبية احتياجات األطفال والطلبة الفردية.

ويعد كادر دعم التعلم جزءاً أساسيًا في المدرسة ويساهم 
ألية  المبكر  التحديد  في  الدراسية  الفصول  معلمي  مع 
مشكلة قد تعيق تقدم األطفال، وتوجد شفافية في العمل 

بين فريق كادر دعم التعلم ومعلمي الفصول الدراسية.

إن سياسة مدرسة جبل علي االبتدائية في دعم تعلم األطفال 
من  للتأكد  تطبيقها  الالزم  اإلجراءات  بوضوح  تحدد  والطلبة 
فترة  بتطبيق  تبدأ  إذ  والطلبة،  األطفال  جميع  احتياجات  تلبية 
من المعاينة الدقيقة، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار فيما إذا كان 
قرارا  إلى  أم ال للدعم اإلضافي، وعند الوصول  الطفل بحاجة 

متخصصة  تشخيصية  اختبارات  استخدام  يتم  للدعم  بحاجته 
يواجهون  الذين  األطفال  لتقييم  مؤهل  كادر  قبل  من 
لكي  التدريس  أساليب  مواءمة  أجل  من  مستمرة  صعوبات 

تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم بشكل كامل.

على  األمور  أولياء  مع  المفتوح  الحوار  إلى  المدرسة  وتنظر 
إطار  في  تعمل  التي  المدرسة،  عمل  في  حيوي  أمر  أنه 
الممكن  من  خارجية  هيئة  أي  ومع  األمور  أولياء  مع  شراكة 
المدرسة  ووضعت  للطلبة.  الفردية  االحتياجات  تدعم  أن 
الطلبة  بين  التشاور  خالل  من  فردية  تعليمية  خططا 
وتراجع  التعلم.  دعم  وكادر  الدراسية  الفصول  ومعلمي 
أسماء  يحتوي  الذي  السجل  منتظم  نحو  على  المدرسة 
الطلبة  فيهم  بمن  اإلضافي  الدعم  يتلقون  الذين  الطلبة 
ملفات  المدرسة  خصصت  كما  والمتفوقين،  الموهوبين 
هذا  في  أسماؤهم  الواردة  األطفال  لجميع  فردية  تعلم 
لدى  القوة  نقاط  بوضوح  التعلم  ملف  يحدد  إذ  السجل، 
واالستراتيجيات  للتطوير  تحتاج  التي  والجوانب  الطفل 
التي يمكن استخدامها لمساندة الطفل على أفضل وجه. 
المتخصصة  اإلضافية  البرامج  من  عدداً  المدرسة  وطبقت 

التي تركز على جوانب محددة بحاجة للتطوير.

مدرسة جبل علي االبتدائية
مدير المدرسة : جوناثان برايس

تلبية احتياجات جميع الطلبة

 تعميم الممارسات الجيدة
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مختلف  على  طلبتها  بتطور  علي  جبل  مدرسة  “تفتخر 
ويثقون  التحديات  مواجهة  يخشون  ال  والذين  الُصعد، 
بقدراتهم وبالدعم الُمقدم لهم بشأن تعلمهم”. جوناثان 

برايس، مدير المدرسة.

“نستخدم ملف إنجاز الطالب كمرجع لتسليط الضوء على 
نقاط القوة والجوانب التي تحتاج للدعم مع االستراتيجيات 

المستخدمة لمساعدة الطالب”. منسقة دعم التعلم.
“ال نمانع العمل على مستويات مختلفة ألن هذا ما يفيدنا”. 

طالب في السنة الدراسية السادسة.

من  بمزيد  معها  نشعر  مالئمة  مستويات  على  “نعمل 
الراحة”، طالب في السنة الدراسية السادسة.
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أشار تقرير الرقابة المدرسية السنوي 2010 إلى أن ترتيبات متابعة تقدم الطلبة الدراسي 
المدارس  غالبية  بدأت  ولقد  فقط،  أداًء  األفضل  الخاصة  المدارس  في  فعالة  كانت 
المتبعة  بالمعايير  ربطها  مع  الجانب  هذا  في  الالزمة  النظم  بتطوير  حاليًا  الخاصة 
ومعلومات التقييم المستخدمة في المدرسة، ويوجد ارتباط وثيق بين تحسين أنظمة 
التقييم في المدارس وتحّسن متابعة تقدم الطلبة الدراسي والتحقق منه. ويجدر بالذكر 
أن خطوة المدارس في تطوير أنظمة فعالة لتقييم تقدم الطلبة الدراسي وتدوينه وفق 
المعايير المتبعة يساعد المعلمين على توقع التقدم الدراسي المنتظر من طلبتهم 
في  الطلبة  تقدم  أثناء  أو  والثاني،  األول  الدراسيين  الفصلين  بين  سواء  منه،  والتحقق 
الدراسة من مرحلة دراسية إلى أخرى، وفي عدد قليل من المدارس الخاصة ساعد إخضاع 

الطلبة المتحانات منتظمة في القراءة والرياضيات والعلوم على سبيل المثال على 
مقارنة مستويات التقدم الدراسي الفردي لدى الطلبة مع مستويات التقدم الدراسي 
تم  التي  الحاالت  معظم  ساهمت  كما  العالم،  أنحاء  جميع  من  آخرين  طلبة  لدى 
فيها تطبيق مثل هذه األنظمة في إتاحة فرص جيدة للمعلمين لكي يحددوا بسرعة 
تزال هذه األنظمة  الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في تعلمهم، ولكن ما  الطلبة 
أو لم يتم استخدامها بفعالية  التطوير  إما في مرحلة  الخاصة  المدارس  في معظم 

بعد.

مستوى  تحديد  اختبارات  تطوير  في  جيداً  تقدمًا  الخاصة  المدارس  معظم  حققت 
تطوير  وفي  بالمدرسة  التحاقهم  لدى  الطلبة 

المواد  في  جيد  دراسي  تقدم  مستوى  الطلبة  تحقيق  من  للتأكد  أخرى  تقييمات 
الدراسية الرئيسية، وهذه األنظمة مفيدة أيضًا في متابعة تقدم الطلبة الدراسي في 
المعلمين  الخاصة مواد تقييم تساعد  المدارس  الكثير من  مراحل تعليمهم. وفرت 
على مقارنة إنجازات طلبتهم مع إنجازات طلبة آخرين من أنحاء العالم، وبدأ أعضاء 
المعلومات  هذه  استخدام  في  المدارس  وأصحاب  والمعلمون  المدرسية  القيادات 
الدراسي بل في مراجعة وتنقيح  الطلبة  التحقق من تقدم  بفعالية ليس فقط في 

المنهاج التعليمي الذي تطبقه المدرسة.

الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التحسين:

الرغم  الطفل، على  وإجراءات واضحة لحماية  إلى تطبيق سياسات  تزال بحاجة  ما  الخاصة  المدارس  أقلية ملحوظة من 
من أن كوادر هذه المدارس قدمت الرعاية والعناية للطلبة، وكان بوسع الطلبة الوصول إلى معلميهم بسهولة، إال أن 

الكوادر بحاجة إلى تدريب خاص في قضايا حماية الطفل.

وجبات  أو  غذائية  وجبات  المدرسية  المقاصف  توفر  الخاصة  المدارس  غالبية  في 
الصحية  الحياة  أنماط  اتباع  على  الطلبة  يتلقاه  الذي  التشجيع  مع  تتناقض  خفيفة 
لممارسة  الطلبة  أمام  المتاحة  الفرص  كفاية  عدم  أن  كما  الدراسية،  الحصص  في 

التمارين الرياضية تتناقض أيضًا مع تشجيعهم على اتباع أنماط الحياة الصحية.

مالئمة  وغير  ضعيفة  ممارسات  تطبق  تزال  ما  الخاصة  المدارس  من  قليل  عدد 
“غير  جودة  بمستوى  الترتيبات  وهذه  وسالمتهم،  الطلبة  صحة  على  للمحافظة 
التربية  وزارة  منهاج  تطبق  التي  الخاصة  المدارس  من  تقريبًا   %10 في  مقبول” 

والتعليم.

“بوسع الطلبة األعلى 

قدرة في مدرستنا محاولة 
الحصول على جائزة  

)Whizz Kid( من خالل النجاح 

في االختبارات اإلثرائية”.

 أنانديتا، طالبة في الصف 
الثاني عشر.

“نظم معلمو المواد 

الدراسية “عيادات” تتيح لنا 

فرص طرح أسئلة تهمنا حول 

مجموعة من المواد الدراسية 

التي نرغب في دراستها في 
الجامعة”. ”. 

ايليزبيث، طالبة السنة 

الدراسية الثالثة عشرة.

“ نظم رئيس قسم مرحلة ما 

بعد 16 سنة دورة تحضيرية 

لطلبة السنة الدراسية الثانية 

عشرة للتعرف على الخيارات 

الجامعية المتاحة والبرامج 

الدراسية المتاحة أمامهم”. 

هنري، طالب في السنة 

الدراسية الثالثة عشرة.

 “يعاملنا المعلمون بأساليب 

مميزة تجعلنا نشعر بالراحة 

واإلطمئنان، إذ يمكننا الوصول 

إليهم والتفاعل معهم 

بسهولة، ويشجعوننا على 

العمل باستقاللية ويقدمون لنا 

المهارات الضرورية لمستقبلنا”. 

راهول، طالب في الصف 
الثاني عشر.
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أفاد الطلبة في عدد قليل من المدارس أن المعلمين ما يزالون يستخدمون أسلوب العقاب البدني، السيما في مدارس 
تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم ومدارس تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا، وعلى الرغم من أن هذه الحاالت نادرة إال أنه 
يجب إيقافها نهائيًا، وفي عدد قليل من المدارس الخاصة كان أولياء األمور يتولون أحيانًا اإلشراف على الحصص الدراسية 

في حال غياب المعلمين، وكانت مثل هذه الترتيبات بمستوى جودة “غير مقبول”.

ما يزال الكثير من أولياء أمور الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة يواجهون صعوبات كبيرة جداً في البحث عن 
أنها تطبق سياسة دمج ذوي  أعلنت  الخاصة  المدارس  أن معظم  الرغم من  أماكن ألطفالهم في مدرسة مالئمة، على 
الفردية،  احتياجاتهم  تلبية  باستطاعتها  يكون  عندما  الطلبة  هؤالء  لمثل  أماكن  توفر  أنها  وصرحت  الخاصة  االحتياجات 
ولكن معظم أولياء األمور لم يتمكنوا فعليًا من إيجاد أماكن ألبنائهم في المدارس الخاصة األعلى أداًء، السيما إن كانت 
احتياجات أبنائهم ذات طابع معقد أو سلوكي، ومعظم المدارس الخاصة تطبق على أرض الواقع سياسة خاصة بها في 
الرفض  ومواجهة  التقييمات  رسوم  ودفع  وأخرى  مدرسة  بين  التنقل  عناء  األمور  أولياء  ليحملوا  وقبولهم،  الطلبة  اختيار 

المتكرر.

هذه  تكون  ال  قد  خاصة،  مدارس  في  ألبنائهم  أماكن  إيجاد  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  أمور  أولياء  ينجح  عندما 
األماكن دائمًا في مدارس تطبق أنظمة متطورة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة، وغالبًا ما تكون هذه األماكن في مدارس 
ما يزال فيها أماكن شاغرة وترتيبات القبول فيها غير دقيقة بما فيه الكفاية، وغير قادرة على تحديد نوعية وطابع االحتياجات 
التعليمية لدى الطلبة بالدقة المطلوبة، كما يلتحق عدد ملحوظ من الطلبة في مدارس يحتاج معلموها وأعضاء قيادتها 
إلى المؤهالت والمهارات الالزمة لتقديم الخدمات التعليمية الالزمة للطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، لذلك 
كان من الطبيعي أن يكون تقدم هؤالء الطلبة الدراسي ضعيفًا، ولم يتلق   هؤالء الطلبة سوى الحد األدنى من الدعم 
أعبائه  إلى تحمل  األمور  أولياء  األحيان تكون تكلفته مرتفعة جداً  يضطر  المتخصص من قبل كادر مؤهل، وفي غالب 

دائمًا. 

ذوي  من  للطلبة  أمكنة  توفر  دبي  في  الخاصة  المدارس  من  صغير  عدد 
دراسية  غرف  وفي  منفصلة  دراسية  غرف  في  الخاصة  التعليمية  االحتياجات 
معظم  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  الطلبة  يحضر  حيث  نظامية، 
الحصص الدراسية في مرافق متخصصة، إال أنه يتم دمجهم في أنشطة أخرى 
مع بقية زمالئهم في المدرسة، وبرهن هذا النموذج فعاليته في بلدان أخرى 
لكنه يحتاج إلى توفير عدد من الشروط لضمان نجاحه، إال أن الترتيبات الحالية 
في معظم الحاالت غير فعالة بالكامل وكذلك كان مستوى التقدم الدراسي 
ما  وغالبًا  الحاالت،  أفضل  في  مقبول  جودة  بمستوى  الطلبة  معظم  لدى 
المؤهالت  إلى  بحاجة  الحاالت  هذه  مثل  في  الدعم  وكادر  المعلمون  كان 
والخبرات الالزمة، وكانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية النطاق الواسع 

من االحتياجات البدنية والنفسية واالجتماعية لدى هؤالء الطلبة.

ما تزال الخدمات واألنشطة التعليمية الخاصة بالطلبة الموهوبين بمستوى 
جودة متفاوت بين المدارس الخاصة، وفي المدارس الخاصة األعلى أداًءَ يقدم 
وال  نادرة  اإلجراءات  هذه  مثل  لكن  معدلة،  ومهام  خاصة  أنشطة  المعلمون 

تحظى دائمًا بتنسيق مالئم أو إدارة فاعلة.

“يعمل االختصاصي االجتماعي على 

تنسيق الدعم، ويتولى أحد المعلمين 

أحيانًا تقديم الدعم اإلضافي في 

غرف الفصول الدراسية، ويتولى 

االختصاصي االجتماعي الذي يعمل 

في المدرسة بدوام كامل تقديم 

المساعدة في مجال االحتياجات 

التعليمية الخاصة”.

 غوري، طالب في الصف السابع.

“يقدم لنا االختصاصيون االجتماعيون 

إرشادات مهنية جيدة وإرشادات حول 

المقررات وورش العمل ويساعدوننا 

في تقديم طلبات االلتحاق 

بالجامعات. ولقد استضافت المدرسة 

جامعات قدمت لنا جلسات تعريفية 

وإرشادية عن الدراسة فيها ”. 

مايا، طالب في الصف الحادي 
عشر.
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االحتياجات  ذوي  الطلبة  دمج  على  األلفية  مدرسة  تركز 
المرحلتين  طلبة  قدرات  تطوير  وعلى  الخاصة  التعليمية 
مب����ادرات  في  المش������اركة  على  والثان�������وية  االبتدائية 
تحقي�����ق  إلى  الجهود  هذه  أدت  وقد  المجتمعية،  الخ����دمة 
خ�������الل  من  المدرس����ة  ونجح����ت  إيجابي���ة،  مخرجات 
برن������امج�ي )Best Buddies( و )Round Square( في إرساء 
وترسيخ قواعد الدمج والخدمة المجتمعية في خبرات تعلم 

للطلبة.

من  الطلبة  تمكين  على   )Best Buddies( برنامج  ويساعد 
االحتياجات  ذوي  من  الطلبة  مع  واللعب  والتشارك  العمل 
ذوي  مدارس  من  غيرها  وفي  المدرسة  في  الخاصة 
تقديم  من  المدرسة  تمكنت  ولقد  الخاصة.  االحتياجات 
مجموعة واسعة من البرامج بفضل تأسيس عالقات شراكة 
وثيقة ومثمرة مع مدارس لذوي االحتياجات الخاصة. وعمل 
الرئيسية، وشاركوا في  الدراسية  المواد  الطلبة سويًة في 
والموسيقى  والفنون  الرقص  وأنشطة  الرياضية  الخبرات 
واحتفوا بإنجازات الجميع. وصرح الطلبة “نركز على القدرات 
يستطيعون  أنهم  بوضوح  وأدركوا  اإلعاقات”  على  ال 
االحتياجات  ذو  الطلبة  واحتل  حولهم.  ممن  الكثير  تعلم 
الشامل  النهج  هذا  في  الصدارة  موقع  الخاصة  التعليمية 
تتبعه  الذي  للجميع  التعليمية  الخدمات  لتقديم  والمبتكر 

مدرسة األلفية.

اإلمارات  دولة  في   )Round Square( مشروع  من  وكجزء 

في  كبيراً  نجاحًا  األلفية  مدرسة  حققت  المتحدة،  العربية 
دعم وتطوير جانب الخدمة المجتمعية لدى الطلبة. وذلك 
العالمية  الشراكة  عالقات  من  سلسلة  تأسيس  خالل  من 
 ،)Round Square( برنامج  في  مشاركة  مدرسة   80 مع 
في  أخرى  مدارس  في  طلبة  زيارة  من  الطلبة  وتمكن 
أفريقيا  جنوب  دولة  الطلبة  وزار  معهم،  والتعلم  المنطقة 
مثاًل للمساعدة في بناء غرف فصول دراسية وصيانة األضرار 
والفقراء.  والتبرع للمحتاجين  التسونامي  بها  التي تسبب 
في  المدرسة  مشاركة  قيادة  من  الطلبة  بعض  وتمكن 
البرنامج وإدارته ذاتيًا وعبروا عن فخرهم وقالوا “لقد تجمعنا 

هنا لنعمل سويًة على قضية عالمية”.

ال  األلفية  مدرسة  طلبة  أن  إلى  اإلشارة  المهم  من  ولعل 
ينتظرون أحداً ليقودهم، وتوجد العديد من الحاالت التي 
االبتدائية  المرحلتين  في  المدرسة  من  طلبة  فيها  بادر 
العالم،  حول  من  طلبة  الحتياجات  باالستجابة  والثانوية 
والمواد  التبرعات  جمع  أجل  من  برامج  صمموا  حيث 
المفيدة وتقديمها لهؤالء الطلبة في المناطق المحرومة 
زوج   1500 مثاًل  الطلبة  من  مجموعة  أرسلت  إذ  اجتماعيًا، 
من األحذية لدولة جنوب أفريقيا وجمعوا الكتب لتقديمها 
لمن يحتاجها، وما يثير اإلعجاب أن الطلبة تمكنوا من قيادة 
بأنفسهم، ولقد تمكنوا من تطوير قدراتهم  البرامج  هذه 
على اتخاذ الخطوات الضرورية والتخطيط بعناية وتقديم 
الكبيرة والتنظيم  الرعاية  القدوة الحسنة لآلخرين بفضل 

العالي الجودة الذي قدمه فريق قيادة المدرسة وكادرها.

مدرسة األلفية- اعتماد أسلوب دمج الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
“نعتني بالطلبة بأسلوبنا الخاص”

 تعميم الممارسات الجيدة
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“نركز على استثمار قدرات الطلبه وتعزيزها وال تحد االعاقات من تقدم طلبتنا". مايكل جوزدر،“ مدير مدرسة االلفية
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الطلبة  انتقال  إلى  باإلضافة  أخرى،  إلى  مدرسة  من  الدراسية  مسيرتهم  خالل  ينتقلون  دبي  في  الطلبة  من  عالية  نسبة 
االعتيادي بين المراحل الدراسية مثل االنتقال إلى المرحلة االبتدائية أو الثانوية أو مرحلة ما بعد 16 سنة، ومعظم المدارس 
الخاصة تطبق ترتيبات ضعيفة لدعم انتقال الطلبة من مرحلة دراسية إلى أخرى، وتطبق ترتيبات ضعيفة أيضًا في تبادل 

المعلومات الفردية عن الطلبة مع المدارس التي ينتقل الطلبة إليها، أو المدارس التي التحق الطلبة منها.

حدد جهاز الرقابة المدرسية في العام الدراسي 2009-2010 الحاجة إلى تطبيق ترتيبات أفضل لتقديم إرشادات وتوجيهات 
سهلة وغنية بالمعلومات للطلبة حول مسيرتهم المهنية والتعليمية في المستقبل، إال أن المدارس الخاصة لم تحقق 
سوى تقدمًا محدوداً في هذا الجانب، وفي الكثير من األحيان كانت مسؤولية هذا العمل المهم مبعثرة بين المعلمين، 

الذين احتاج الكثير منهم إلى المعرفة والمعلومات المتخصصة لتقديم إرشادات فعالة للطلبة.

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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جودة القيادة المدرسية - تبعًا للمنهاج التعليمي

لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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القيادة واالدارة

حققت المدارس الخاصة تحسنًا ملحوظًا في أدائها خالل السنوات الثالث الماضية، 
ويعود هذا التحسن في معظمه إلى رؤى ومهارات قيادات هذه المدارس. 

العام األول من تطبيق الرقابة المدرسية كانت القيادة المدرسية بمستوى جودة “غير 
مقبول” في ُخمس المدارس الخاصة خالل، إذ كانت بمستوى جودة “غير مقبول” في 
ُثلث المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وفي ُخمس المدارس 

التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا. 

أما حاليًا فال توجد قيادة ضعيفة سوى في عدد قليل من المدارس الخاصة، 
وثلثي المدارس الخاصة تحظى بقيادة مدرسية جيدة أو متميزة.

ما تزال القيادات المدرسية في المدارس الخاصة األفضل أداًء عالية الفعالية 
وتتطور على نحو مستمر، وتتسم هذه المدارس بوجود تحديد واضح ألدوار 
أعضاء اإلدارة الوسطى بمن فيهم قادة المراحل أو المواد الدراسية، وغالبًا 
المسؤوليات  ويتشاركون  التعليمية،  المناهج  مراجعة  في  يشاركون  ما 
مع أعضاء القيادة العليا في المساعدة على متابعة مستويات التحصيل 
اإلرشاد لزمالئهم المعلمين حول  الدراسي لدى الطلبة، وتقديم  والتقدم 
وغيرها  المدرسية  الرقابة  تقارير  وتؤدي  والتعلم.  التعليم  ممارسات  أفضل 
من التقارير التقييمية مثل االعتماد األكاديمي إلى تحقيق تقدم وتحسين 

سريعين في مثل هذه المدارس .

أو  الدراسية  المراحل  مسؤوليات  حاليًا  توكل  الخاصة  المدارس  معظم 
األقسام الموجودة فيها إلى أعضاء اإلدارة الوسطى. وتكون هذه الترتيبات فعالة في جميع هذه المدارس تقريبًا، ويؤدي 
وجود قادة من هؤالء ذوي خبرة ومعرفة بالمناهج التعليمية المطبقة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في األقسام الموجودين 

فيها.

وتعميم  تحديد  على  ساعدها  مما  أخرى،  مدارس  مع  فاعلة  شراكة  عالقات  تأسيس  في  الخاصة  المدارس  من  عدد  نجح 
أفضل الممارسات التعليمية. ولقد شهدت عالقات الشراكة بين مدارس حكومية ومدارس خاصة تطوراً من خالل عدد من 
المبادرات الناجحة. ولقد أدى هذا النوع من عالقات الشراكة إلى 
بالممارسات  المدارس  هذه  جميع  لدى  الوعي  مستوى  تعزيز 
وأعضاء  للمعلمين  جيدة  فرصًا  أيضًا  ووفرت  محليًا،  المتميزة 

القيادة في مدارس مختلفة ليتعلموا من بعضهم البعض. “يتم التشاور مع أولياء األمور في كل فصل دراسي. 

وتستخدم المدرسة الرسائل النصية القصيرة 

للتواصل مع أولياء األمور وتساعد تقنية “ويب 

ستارت”في التخطيط المسبق. ويمكن ألولياء األمور 

أن يحجزوا مواعيد لاللتقاء بالمعلمين في حين يأتي 

بعضهم إلى المدرسة بدون موعد. وتوفر المدرسة 

تقارير الكترونية وأخرى ورقية ألولياء األمور، وتستطلع 

المدرسة آراءهم من خالل توزيع استبانة عليهم في 

كل فصل دراسي. وتستمع المدرسة لمطالبنا حيث 

طالب جميعنا بتوفير مجمع رياضي أفضل وتعمل 

المدرسة على بنائه حاليًا”.

جاياش، طالب في الصف الثامن.

أولياء أمورنا راضون 

جداً عن أدائنا وأداء 

المدرسة”. 

جو، طالب في 

الصف التاسع.

“ بالطبع سيكون الطلبة أكثر حذراً 

ويبذلون قصارى جهدهم في التصرف 

بأفضل سلوكيات ممكنة أثناء وجود 

المقيمين التربويين في المدرسة، وقد 

يتغير هذا الحال قلياًل بعد انتهاء عمليات 

الرقابة، إال أن جودة التدريس وجودة 

تعلمنا ال تنخفض أو تتأثر بعد مغادرة 

فريق الرقابة بل تبقى كما هي”. 

اوين، طالب في الصف الثالث 
عشر.

“يطلب منا عدد كبير من 

المعلمين تقديم مالحظاتنا 

وتقييماتنا في نهاية كل 

فصل دراسي، ولقد طالبنا 

فيها بالمزيد من األنشطة 
واستجابوا لنا”. 

عمر، طالب في الصف 
الحادي عشر.
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الذاتي  التقييم  المدرسية، كانت عمليات  الرقابة  العام األول من تطبيق  في 
والتخطيط للتطوير بمستوى جودة “غير مقبول” في ُثلث المدارس الخاصة 
أثناء توليها  الدقة والحزم  إلى  إجمااًل بحاجة  الخاصة  المدارس  تقريبًا. وكانت 
العمليات  هذه  في  يشترك  يكن  ولم  لعملها،  ذاتي  تقييم  عمليات  إجراء 
المهمة نطاق واسعًا من األطراف المعنية المطلوبة. وكانت هذه الترتيبات 
ضعيفة جداً على األخص في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية 
منهاجًا  تطبق  التي  الخاصة  المدارس  من  ملحوظة  أقلية  وفي  والتعليم، 
 .)IB( الدولية  البكالوريا  برامج  أو  أمريكيًا  تعليميًا  منهاجًا  أو  بريطانيًا  تعليميًا 
وفي العام الثالث من الرقابة المدرسية حققت جميع المدارس الخاصة تحسنًا 
وأصبحت  للتطوير،  والتخطيط  الذاتي  التقييم  عمليات  جودة  في  ملحوظًا 

بمستوى جودة جيد أو متميز في نصف المدارس الخاصة تقريبًا.

في المدارس الخاصة التي تستخدم أدوات التقييم الذاتي بما فيها على سبيل المثال أدلة االعتماد األكاديمي أو مستندات 
المراجعة الذاتية للمدرسة، غالبًا ما تكون ترتيبات المراجعة الذاتية متماسكة وشاملة، مما يكسبها الفعالية.

“يتجول المدير في أرجاء المدرسة 

في كثير من األحيان، ويحضر جميع 

اجتماعات طابور الصباح وأيام 

األنشطة، كما يزور الحصص الدراسية 

لوقت قصير. ويتابع رؤساء األقسام 

المعلمين العاملين في أقسامهم، 

ونشاهد المعلمين يتبادلون الزيارات 

الصفية فيما بينهم”. 

فيراج، طالب الصف الحادي عشر.

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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لم يتم تطبيق الرقابة المدرسية على المدارس الهندية والباكستانية في العام الدراسي 2009-2008

غير مقبولمتميز مقبول جيد
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كانت ترتيبات مجلس األمناء بمستوى جودة “غير مقبول” في ثلث المدارس الخاصة 
في  مقبول”  “غير  جودة  بمستوى  كانت  إذ  المدرسية.  الرقابة  من  األول  العام  خالل 
نصف المدارس الخاصة تقريبًا التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وفي المقابل 
وهي  الخاصة،  المدارس  من  فقط   %10 من   أقل  في  متميز  جودة  بمستوى  كانت 

المدارس عالية األداء التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا. 

اآلن  فهي  األمناء،  مجالس  ترتيبات  في  كبيرة  تحسينات  الخاصة  المدارس  حققت 
تكن  ولم  الخاصة.  المدارس  من  تقريبًا    %40 في   متميز  أو  جيد  جودة  بمستوى 
الترتيبات ذات المستوى المتميز مقتصرة على مدارس خاصة تطبق منهاج بعينه، 
بل تم تحديد ترتيبات متميزة لمجالس األمناء في نطاق متنوع من المدارس الخاصة 

التي تطبق منهاجًا تعليميًا  التي تطبق منهاجًا تعليميًا فرنسيًا والمدارس  المدارس  بما فيها 
مستوى  ذات  أمناء  مجالس  ترتيبات  توجد  ال  وحاليًا  بريطانيًا.  تعليميًا  منهاجًا  تطبق  التي  المدارس  إلى  باإلضافة  ألمانيًا 

جودة “غير مقبول” سوى في اقل من  10%  من المدارس الخاصة.

“نظن أنها ستكون فكرة 

جيدة إذا جئتم “فريق الرقابة” 

إلى المدرسة بدون أي إشعار. 

تعالوا إلى المدرسة فجأة 

وسترون أنها ستكون على 

الحال نفسه”. 

ماثيو، طالب في الصف 
التاسع.

*تشير كلمة “أُخرى” إلى أربع مدارس تطبق المنهاج الفرنسي، وثالث تطبق المنهاج الباكستاني، ومدرستان تطبقان المنهاج التعليمي الفلبيني والمدارس 

الباقية تتوزع المناهج التعليمية على األلماني والروسي والياباني.
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عالية  درجة  وعلى  راسخ  أمناء  مجلس  المدرسة  في  يوجد 
من الوعي والخبرة ويتحمل مسؤولياته كاملة في تقديم 
التوجيهات االستراتيجية وإيصال رأيه المحايد والموضوعي 
تمثياًل  عضويته  في  المجلس  ويضم  للمدرسة.  والداعم 
مجتمع  من  وأعضاًء  المدرسة  وكادر  األمور  ألولياء  واسعًا 
بتعيين  األمناء  مجلس  أعضاء  وقام  المحلي.  األعمال 
مجاله،  في  خبير  منهم  كل  شرف  كأعضاء  مستشاراً   15

واتخذوا  ممتازة  استراتيجية  إرشادات  تقديم  في  ونجحوا 
المعلومات  تقنية  مثل  جوانب  في  تنفيذية  قرارات 
تطوير  آخر  وساهم  االلكتروني.  والتعلم   )ICT( واالتصاالت 
من  المزيد  إتاحة  في  الويب  شبكة  على  المدرسة  لموقع 
المدرسية  الحياة  في  للمشاركة  األمور  ألولياء  الفرص 

أطلق  التي  الرقمية  النشرة  مثل  مبادرات  إطالق  خالل  من 
الكتروني للتشجيع  )e-expressions( وهي مشروع  عليها 
الكتابة وتشاركها بين مختلف أعضاء المجتمع المدرسي. 
األمناء  مجلس  أعضاء  من  المؤلف  اإلداري  الفريق  ويعقد 
والمدير التنفيذي اجتماعات دورية على مدار العام الدراسي 
المدرسة  ومساءلة  المدرسة  في  التطور  مسيرة  لمتابعة 
أولياء  ويستطيع  والمبادرات.  الفعاليات  وإدارة  أدائها  عن 
البريد  عبر  التنفيذي  الرئيس  مع  بسهولة  التواصل  األمور 
المدرسة،  إلى  المنتظمة  زياراته  خالل  ومن  االلكتروني 
كما يمكن لعائالت الطلبة المشاركة في التقييم الذاتي 
االلكترونية  البوابة  خالل  من  مباشر  بشكل  للمدرسة 

المخصصة ألولياء األمور على موقع المدرسة اإللكتروني.

دور مجلس األمناء

المدرسة الهندية الثانوية – فرع 
 دور مجلس األمناء التشاركي
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“ طالب في  التعلم  اهمية لكل طالب من طلبتهم ويقدرون مساهماتهم في عملية  المعلمون في مدرستنا  “يولي 
السنة الثانية عشر 

“نحظى بخيارات افضل حاليا في المنهاج التعليمي ، ونستطيع االن ان نختار االنشطه التي تلبي اهتماماتنا من ضمن 
نطاق واسع من االنشطه “ طالبة في السنة التاسعة 
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تقع مدرسة الراشد الصالح الخاصة في منطقة عود ميثاء، 
وتحظى بمجلس أمناء فعال جداً نجح في التأثير بقوة على 
التشاور  ثقافة  المدرسة  قيادة  وعممت  المدرسية.  الحياة 
مجلس  وضم  بأكمله.  المدرسة  لمجتمع  أولوية  وجعلتها 
وطلبة  األمور  أولياء  عن  ممثلين  عضويته  في  األمناء 
سابقين وخبراء في مجاالت المصارف والعمارة وموظفين 
أعضاء  ضم  المدرسة  تعّمدت  ولقد  حكومية.  هيئات  في 
التربوي. وتم تحديد أهداف  إلى المجلس من خارج المجال 
أعضاء  وأصبح  للمجلس  األمد  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة 
المجلس جزءاً من المدرسة وليس مجرد إضافًة عليها. وتم 
التعليم  جودة  مستوى  تحسين  أجل  من  األولويات  تحديد 
ويعد  المجتمعية.  والتوعية  التعليمية  والمصادر  والتعلم 
إشراك الطلبة وأولياء األمور والمعلمين وأعضاء المجتمع 
إلى تطوير أهداف  التي تهدف  القرارات  اتخاذ  الخارجي في 
تحديد  وتم   ، األمناء  مجلس  عمل  أركان  أهم  من  المدرسة 
جميع األهداف بعد فترات مطولة من االستماع واستطالع 
األهداف  مع  المجتمع  نظر  وجهات  وربط  وتحليلها  اآلراء 

العامة للمدرسة.

الخيرية  األنشطة  من  دائم  نحو  على  المدرسة  واستفادت 
المدرسة  لرسالة  الترويج  في  العرض  ولوحات  والحوارات 
التعلم  على  والتركيز  الفرد  قيمة  أهمية  في  المتمثلة 

الهادف. ونجح مجلس األمناء من خالل اتباع هذا النوع من 
تجميع  على  قادر  المدرسة  في  نظام  تطوير  في  القيادة 
أن  من  للتأكد  بخطوة  خطوة  اإلجراءات  وتطبيق  اآلراء 
التركيز  ويعد  المحدد،  الوقت  في  تنفيذها  يتم  المهام 
تم  الذي  النجاح  أسباب  أهم  من  والمساءلة  الوقت  على 
يتخذونه  قرار  كل  أن  األمناء  مجلس  أعضاء  وأدرك  تحقيقه، 
في  الحال  هو  كما  المدرسة،  مصلحة  في  يصب  أن  يجب 
الذي   )ISO( اآليزو  مثل  العالمية  معايير  بتطبيق  االلتزام 
المحددة  أوقاتها  في  أعمالها  إنجاز  في  المدرسة  أفاد 
حقيقيًا  شعوراً  الجميع  منح  مما  المتاحة  الميزانية  وضمن 
المنتظم  بالتواصل  الدورية  االجتماعات  دعم  وتم  باإلنجاز. 
مع  والنقاشات  المدرسية  والرحالت  االلكتروني  البريد  عبر 
جميع األطراف المعنية بالمدرسة. وصرح السيد مازن رئيس 
المجلس:”أدركنا أثناء إدارتنا للمهام من حيث الكم والنوع 
الهدف  تحقيق  يمكنهم  والمعلمين  الطلبة  أن  أحيانًا 
بأساليبهم الخاصة، وليس عليهم بالضرورة اتباع أسلوبنا. 
بلوغ  على  والتركيز  لهم،  الدعم  تقديم  هي  مهمتنا  إن 
وتجاوز تحديات جديدة أمامنا”. ولقد أظهرت المدرسة حاليًا 
قدرتها على تحسينات مهمة في الكثير من جوانب عملها، 
ويشارك الطلبة في مجموعة من أنشطة التعلم النشط، 
كما يعمل المعلمون على تطوير مهارات جديدة، وترتبط 

رسالة المدرسة حاليًا ارتباطًا حقيقيًا بالمجتمع.

مدرسة الراشد الصالح
المديرة: األخت سميرة بطرس

مجلس األمناء

 تعميم الممارسات الجيدة
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“نتبادل الحديث مع طلبتنا وأعضاء المجتمع المدرسي، وال نلقي خطبًا عليهم” رئيس المرحلة الثانوية.

“أتاحت لنا المدرسة الفرص إلظهار قدراتنا اإلبداعية، وندرك 
أن المدرسة تريد منا أن نتبع اإللهام النابع من داخلنا” طالبة 

في الصف العاشر.

أشخاصًا  نريد  المدرسة،  بأهداف  تلتزم  وأن  تعلم  أن  “يجب 
كيفية  ويعرفون  إليها،  نسعى  التي  المخرجات  يفهمون 
المسؤوليات  وتحمل  الوقت  إدارة  وكيفية  تحقيقها، 
قصيرة  أهداف  تحديد  تم  ولقد  العمل.  إلنجاز  المطلوبة 
األمناء  مجلس  أعضاء  وأصبح  األمد  وطويلة  ومتوسطة 
جزءاً من المدرسة وليس مجرد إضافًة عليها”.  السيد مازن 

حداد، رئيس مجلس األمناء.
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بأداء  دائم  إطالع  على  األمناء  مجالس  أعضاء  بإبقاء  أداًء  األعلى  الخاصة  المدارس  في  القيادة  وأعضاء  المديرون  نجح 
مدارسهم. ولقد ضمت مجالس األمناء هذه في عضويتها ممثلين عن كادر المدرسة وأولياء األمور والمجتمع بمن فيهم 
رؤية  دعم  أجل  من  وتعميمها  اجتماعاتها،  بمحاضر  المجالس  هذه  وتحتفظ  المجتمع.  في  األعمال  قطاع  عن  ممثلين 

المدرسة في التحسين المستمر.

العديد من المدارس الخاصة، وباألخص المدارس التي تعود ملكيتها لشركات ربحية، أوكلت مسؤوليات مجلس األمناء 
إلى مجلس إدارة مركزي قد ال يضم في عضويته ممثلين عن جميع األطراف المعنية في المدرسة، السيما أولياء األمور. 
المعنية  األطراف  لمساعدة  مبتكرة  استراتيجيات  بتطوير  المالكة  الشركات  نجحت  المدارس  هذه  من  قليل  عدد  وفي 
األمور  ألولياء  منفصلة  مجموعات  تأسيس  المثال،  سبيل  على  منها  القرار.  صنع  عملية  في  المشاركة  على  بالمدرسة 
في هذه المدارس، وإحدى الوظائف األساسية لهذه المجموعات هي التواصل مع ممثل مجلس اإلدارة المركزي إليصال 

وجهات نظر أولياء األمور ومشاركاتهم إلى المجلس. 

للتنوع  انعكاسًا صحيًا  التنوع  األمناء، ويعد هذا  بشكل عام، يوجد في مدارس دبي نطاقًا واسعًا ومتنوعًا من مجالس 
الحاصل في الخدمات واألنشطة التعليمية في إمارة دبي. وال يمكن اعتماد نموذج وحيد لمجالس األمناء وتعميمه على 
تلبية متطلباتها على صعيد مساءلة  المدارس األعلى فاعلية تطور نظمًا خاصة بها قادرة على  إن  المدارس، بل  جميع 

المدرسة عن أدائها وتمثيلها على المستوى المحلي.

الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين:

للمسميات  واضح  بتحديد  تتسم  الدراسية  والمرحلة  للمواد  راسخة  قيادات  يوجد  ال  الخاصة  المدارس  من  العديد  في 
الوظيفية ألعضائها وللجوانب التي تقع ضمن مسؤولياتها. وفي العديد من المدارس الخاصة الكبيرة تكون مسؤوليات 
المواد الدراسية مثل اللغة اإلنجليزية والرياضيات مشتركة بين فريق المعلمين. وبشكل عام، عندما يتم توزيع األدوار على 
هذا النحو، ال يتم تشارك المعلومات بشكل منتظم بين أعضاء الفريق، وال يتم التحقق بفعالية من مستويات التقدم 

الدراسي للطلبة.

من  ملحوظ  قسم  في  موجودة  السابقة  السنوية  التقارير  في  لها  اإلشارة  تمت  التي  المسطحة  اإلدارة  هيكلية  تزال  ما 
تأثير أعضاء  التربية والتعليم. وتتسم هذه المدارس بتقلص  التي تطبق منهاج وزارة  المدارس الخاصة، السيما المدارس 

قيادة المدرسة وببطء تنفيذ مبادرات التحسين.

في أقلية من المدارس الخاصة يحتاج تعليم األطفال األصغر سنًا إلى قيادة فعالة، السيما المدارس التي تطبق منهاج وزارة 
التربية والتعليم والمدارس التي تطبق منهاجًا تعليميًاُ أمريكيًا وتلك التي تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا، وقد أدى ذلك 

إلى ضعف خدمات وأنشطة المنهاج التعليمي وضعف التدريس في هذه المرحلة الدراسية.

ولم  فيها.  المدرسية  الرقابة  عمليات  تطبيق  بعد  مفصلة  تطوير  وخطط  عمل  خطط  تطور  الخاصة  المدارس  معظم 
هذه  من  العديد  وفشلت  للطلبة.  الشخصي  والتطور  الدراسي  التقدم  على  كافيًا  تركيزاً  دائمًا  الخطط  هذه  تتضمن 
الخطط في أن تحدد بوضوح كيف ستؤدي المشاريع والمبادرات التي تطلقها المدرسة في تحسين إنجازات الطلبة. ولم 
يتم دائمًا توضيح كيف ستؤدي التحسينات المقترحة إلى تحسين المخرجات التعليمية للطلبة، أو كيف يمكن للمدرسة 

أن تقيس مدى نجاح مبادراتها. 

منذ العام األول من الرقابة المدرسية طبقت معظم المدارس الخاصة زيارات صفية منتظمة من أجل تقديم دعم وإرشاد 
العمليات  وهذه  مدارسهم.  في  والتعلم  التعليم  جودة  لمراجعة  المدارس  لقيادات  المجال  وإلتاحة  للمعلمين،  مهني 
بحاجة إلى المزيد من الدقة في جميع المدارس الخاصة تقريبًا، و في معظم المدارس الخاصة لم تتضمن الزيارات الصفية 
إجراء تحليل دقيق إلنجازات الطلبة، بل كان تركيزها منصبًا على مراجعة أساليب التدريس. وال يوجد اهتمام كاف بجودة 

تعلم الطلبة، وبأثر التدريس على التحصيل والتقدم الدراسي للطلبة وتطورهم الشخصي واالجتماعي.
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في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمدارس منخفضة األداء من المدارس التي تطبق منهاجًا 
التقييم المنتظمة ألداء الطلبة.  التي توفرها عمليات  البيانات  القيادي باإلطالع على  تعليميًا أمريكيًا بدأ أعضاء الكادر 
ولكن حتى اآلن ال يتم استخدام هذه المعلومات بشكل منتظم أو فعال من قبل المعلمين في هذه المدارس من أجل 
دعم تعلم الطلبة. وما يزال على عدد من المدارس الخاصة البدء بتطبيق هذا النوع من التقييمات وتتضمن مدارس تطبق 

منهاجًا تعليميًا أمريكيًا ومدارس تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم ومدارس تطبق منهاجًا تعليميًا بريطانيًا.

على الرغم من انخفاض عدد المدارس الخاصة التي ما تزال ترتيبات مجلس األمناء فيها بمستوى جودة “غير مقبول”، إال أن 
هذه الترتيبات بمستوى جودة مقبول فقط في نصف المدارس الخاصة تقريبًا. وعلى الرغم من تأسيس مجالس أمناء أو 
مجالس استشارية في العديد من المدارس الخاصة، إال أن هذه المجالس ال تضم في عضويتها تمثياًل كافيًا عن األطراف 

المعنية بالعملية التعليمية في المدرسة بمن قيهم أولياء األمور.

الكثير من مجالس األمناء ال تؤدي دورها في مساءلة المدارس عن أدائها، ويجب تزويد هذه المجالس بمعلومات شاملة 
بمعلومات  األمناء  مجالس  تزويد  يتم  ال  الخاصة  المدارس  غالبية  وفي  بفعالية.  الدور  هذا  أداء  من  تتمكن  حتى  ودقيقة 
خاصة  المدارس،  قيادات  لمساءلة  المطلوبة  المعلومات  األمناء  مجالس  تمتلك  وال  كاف.  نحو  على  شاملة  أو  تحليلية 

على صعيد مقارنة إنجازات الطلبة بالمستويات المحلية أو الدولية.

ما تزال أقلية ملحوظة من المدارس الخاصة ال توفر سوى فرص محدودة وغير منتظمة ألولياء األمور ليعبروا عن وجهات 
نظرهم وليساهموا بفعالية في عمليات صنع القرار حول تطوير المدرسة.

إدارات المدارس الخاصة ومجالس األمناء  قد يؤثر نمو المدرسة السريع سلبًا على تقدمها من عام آلخر، ولم تنجح دائمًا 
فيها في الموازنة بين الضغوط والتحديات التي يواجهونها والحاجة إلى تطبيق نمو منظم وفاعل للمدرسة وتحسين 

المدرسة على المدى البعيد.

 2011-2010 الدراسي  التعليمي واإلداري للعام  المدرسية للكادر  الرقابة  المدارس في استبانة جهاز  إجابات كوادر  تشير 
إلى وجود نقص حاد في توفير تدريب مهني عالي الجودة للمعلمين. ويحتاج قيادات المدارس إلى العمل بفعالية اكبر 

مع المؤسسات والشركات في إطار عالقات شراكة لتوفير التدريب المهني الحديث والالزم لكوادر المدارس محليًا.
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القرهود،  منطقة  في  االبتدائية  الروضة  مدرسة  تقع 
أولياء األمور على  وحققت تحسينات ملحوظة في إشراك 
لألطفال.  المقدمة  التعلم  خبرات  في  ومفيد  منتظم  نحو 
ونجح برنامج )Parents in Partnership( في إتاحة الفرص 
واإلطالع  والمهارات  المعرفة  المتالك  األمور  أولياء  لجميع 
التعليم  عملية  في  فعال  دور  ألداء  الضرورية  األهداف  على 
من  المدرسة  وتمكنت  المدرسة.  تقدمها  التي  والتعلم 
مركزة  أنشطة  خالل  من  بدقة  األمور  أولياء  دور  متابعة 

طويلة األمد ومشاريع أسبوعية منتظمة.

وعمل فريق مراجعة المنهاج التعليمي على تحديد الثغرات 
الكامنة في تعلم الطلبة، ثم تم إعداد سلسلة من األنشطة 
العملية التي تتيح للطلبة وأولياء أمورهم بالتعلم سويًة. 
المادة  أن  للتأكد  أعمالهم  تنسيق  إلى  المعلمون  وعمد 
والتقدم.  والتوازن  االتساع  من  كافيًا  قدراً  توفر  الدراسية 
الروابط  الدراسية نطاقًا واسعًا من  المواد  وخطط منسقو 
بين المواد الدراسية التي يمكن االستفادة منها في تلبية 
العمل،  هذا  من  االنتهاء  وعند  الطلبة،  جميع  احتياجات 
التعلم  والمعلمون  األمور  وأولياء  الطلبة  استطاع 
والفنون  اإلنجليزية  واللغة  العربية  اللغة  مواد  في  سويًة 
تعتمد  تعلم  خبرات  توفير  خالل  من  والعلوم  والرياضيات 

على األنشطة، وكان هذا البرنامج ناجحًا وعلى درجة عالية 
وأولياء  للمعلمين  المتاحة  الفرص  بفضل  الفعالية  من 

األمور والطلبة لتقديم أفكارهم وآرائهم.

فرص  توفير  في  كثيرة  برامج  من  المدرسة  واستفادت 
هذه  ومن  المدرسي،  المجتمع  أعضاء  لجميع  التعلم 
وآبائهم،  الخامس  الصف  لطلبة  كريكت  مباريات  الفرص: 
وبرنامج  المدرسة،  في  متحدثين  واستضافة  حوارية،  وبرامج 
 Playing the Games( وبرنامج   ،)Cook Without Fire(
الصباح.  وقهوة  يدوية  وأعمال  فنون  ومعارض   ،)of Old

العليا  اإلدارة  فريق  بين  دورية  اجتماعات  المدرسة  وعقدت 
وأولياء األمور والمعلمين، مما ضمن الحصول على جميع 
وتحقيق  الطلبة  تعلم  تعزيز  شأنها  من  التي  المعلومات 

استفادة مثمرة منها.

وتولى الطلبة من جميع الصفوف الدراسية قيادة مؤتمرات 
بتعلم  لالحتفاء  األمور  ألولياء  الفرص  إتاحة  وتمت  التعلم 
صالت  أن  المعلمون  وأدرك  المعلمين.  وبمهارات  أبنائهم 
الطلبة.  تعلم  عملية  تدعم  البيت  مع  الفعالة  المدرسة 
سويًة  بالتعلم  بأكمله  المدرسي  المجتمع  التزام  وساهم 
في ضمان تحقيق جميع الطلبة مستوى تقدم دراسي جيد.

)The Kindergarten Starters( مدرسة الروضة االبتدائية
العمل مع أولياء األمور

 تعميم الممارسات الجيدة
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“نحتفي في الروضة بانجازات اطفالنا ونتشارك ممارسات التعليم والتعلم االجيدة مع اطفالنا “ ولية امر
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آراء ووجهات نظر أولياء األمور

2010 - 20092011 - 20082010 - 2009العام الدراسي 

عدد اولياء االمور الذين شاركوا في االستبانة 
االلكترونية

15,17445,96347,721

إلى  تهدف  والتي  المدرسية،  الرقابة  جهاز  من  اإللكترونية  األمور  أولياء  استبانة  في  األمور  أولياء  من  جداً  كبير  عدد  شارك 
آراء  االستبانة  استطلعت  ولقد  فيها.  تعليمهم  أبناؤهم  يتلقى  التي  المدارس  حول  نظرهم  ووجهات  أرائهم  استطالع 
أولياء األمور حول مستويات إنجاز أبناؤهم في المواد الدراسية الرئيسية، ووجهات نظرهم حول جودة التدريس والفرص 
التي توفرها المدرسة ألبنائهم. واستطلعت االستبانة أيضًا آراءهم حول جودة الدعم الذي تقدمه المدرسة ألبنائهم ومدى 
المدرسة وتواصلها معهم. وركزت االستبانة  أبنائهم وسالمتهم، وعن جودة عالقات  نجاحها في المحافظة على صحة 
أيضًا على استطالع آرائهم بشأن نقاط القوة في المدرس والمواطن التي يعتقدون أنها بحاجة إلى التطوير في المدرسة.

نسبة عالية جداً من أولياء األمور ) 90%( كانوا راضين عن جودة العملية التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة ألبنائهم.

والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  مواد  في  متميزاً  أو  جيداً  دراسيًا  تقدمًا  يحققون  أبنائهم  أن  يعتقدون  األمور  أولياء  معظم 
والعلوم، في حين كانت النسبة أقل على نحو ملحوظ بين أولياء األمور الذين عبروا عن آراء مشابهة حول مادة التربية 

28 62 5 1 4

أوافقأرفض تمامًا

راض ٍ إجماًال عن مستوى جودة التعليم في المدرسة

أوافق تمامًاال أوافقال أعلم

اإلسالمية، وانخفضت أكثر نسبة أولياء األمور الذين يعتقدون بأن أبناءهم يحققون تقدمًا دراسيًا جيداً أو متميزاً في مادة 
اللغة العربية وتشمل هذه النسبة أولياء أمور الطلبة الناطقين بالعربية والطلبة الذين يتعلمونها كلغة إضافية.

أولياء األمور عن  التدريس في المدارس الخاصة، حيث عّبر 75% تقريبًا من  بآرائهم حول جودة  أولياء األمور إجمااًل  يتفق 
اعتقادهم بأن التدريس بمستوى جود جيد أو متميز، في حين بلغت نسبة أولياء األمور الذين يعتقدون أن جودة التدريس 
ضعيفة 4% من أراء بقية أولياء األمور، كما سجل أولياء األمور نسبًا مشابهة حول مدى رضاهم عن سلوكيات الطلبة في 
مدارس أبنائهم. وانخفضت نسبة أولياء األمور الذين أعربوا عن رضاهم حول المرافق والتجهيزات والمصادر التي توفرها 
المدرسة ألبنائهم، وكان أولياء األمور الذين يعتقدون أن الجوانب آنفة الذكر ضعيفة الجودة فقد بلغت نسبتهم 1 إلى 
12. ولقد كانت نسبة رضا أولياء األمور اقل عن نطاق األنشطة الالصفية التي تقدمها المدارس ألبنائهم: 60% من أولياء 

األمور يعتقدون بأنها بمستوى جيد أو متميز، وثمنهم قالوا بأنها ضعيفة. 

وأن  وسالمتهم،  أبناءهم  صحة  على  المحافظة  في  نجحت  المدارس  أن  يعتقدون  األمور  أولياء  من  الساحقة  األغلبية 
اختيار  أبناءهم على  المدارس ساعدت  أن  األمور على  أولياء  واتفق معظم  أبناءهم يحصلون على معاملة عادلة فيها. 
بين  المتعمد  اإليذاء  حوادث  مع  بفعالية  تعاملت  المدرسة  بأن  األمور  أولياء  من   %55 ويعتقد  الصحية.  الحياة  أنماط 
الطلبة، في حين علق 40% من أولياء األمور المشاركين أنه ليس لديهم علم بهذه الحوادث، مما يعني بأن هذا الجانب 
ال يشكل عائقًا في العديد من المدارس الخاصة. وسجل أولياء األمور نسبًا مشابهة في إجابتهم على السؤال المتعلق 

بمدى جودة مساعدة المدرسة ألبنائهم على تحديد مساراتهم الصحيحة بشأنه مستقبلهم التعليمي والمهني.
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من   أكثر  وأفاد  أبنائهم.  مدارس  مع  بعالقاتهم  المتعلقة  الجوانب  معظم  حول  رضاهم  عن  األمور  أولياء  معظم  أعرب 
80% من أولياء األمور أن المدارس تواصلت معهم بفعالية وفي الوقت المناسب، وبأنها تعاملت على نحو مالئم مع 

تحفظاتهم. وأظهرت نسبة مشابهة من أولياء األمور رضاها عن التقارير التي ترسلها المدارس إليهم حول تقدم أبنائهم 
األمور  أولياء  من  اقل  نسبة  ووافقت  والمعلمين.  األمور  أولياء  بين  المدارس  تعقدها  التي  المنتظمة  االجتماعات  وعن 

)ثلثي أولياء األمور( بأن المدارس أتاحت لهم المشاركة بفعالية في عملها.

40%  من أولياء األمور يعتقدون بأن جودة التدريس هي من ابرز نقاط القوة في مدارس أبنائهم. وعّبر ت نسبة ملحوظة 

المدارس،  توفرها  التي  والتجهيزات  والمرافق  المدارس،  قيادات  حول  مشابهة  آراء  عن   )  %10 من  )أكثر  األمور  أولياء  من 
وسلوك الطلبة ومواقفهم.

وكانت جودة التدريس من أكثر الجوانب التي أعرب أولياء األمور عن اعتقادهم أنها بحاجة إلى المزيد من التحسين في 
مدارس أبنائهم، إذ بلغت نسبتهم %30 .
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الرقابة المدرسية أداة للتطوير

ال ريب أن المحصل الرئيسي للرقابة المدرسية في دبي هو إنشاء وإيجاد معلوماٍت 
مفيدًة، تهدف إلى تقديم معلوماٍت شاملٍة ودقيقة ألولياء األمور ومديري المدارس 
على  القرار  وُصناع  فيها،  األمناء  مجالس  وأعضاء  المدارس  ومالكي  والمعلمين 
المستوى الحكومي، ليستفيدوا منها في رفع المستويات وتحسين جودة التعليم 

الذي يحصل عليه طلبتنا في إمارة دبي.

تعليم  على  طلبتنا  حصول  ضمان  نحو  قدمًا  المضي  المدرسية  الرقابة  بوسع 
مالئم في كنف أيٍد أمينة وماهرة تقدم لهم الرعاية الالزمة، إال أن الرقابة المدرسية ال 

تستطيع بمفردها تطوير كل مدرسة من المدارس على حده.

الضعف  مواطن  لمعالجة  بها  القيام  المدارس  تقرر  التي  للخطوات  نتيجًة  يتحقق  مدارسنا  في  التطور  أن  المؤكد  ومن 
لديها وتعزيز نقاط قوتها، إذ ال يمكن فرض هذه الخطوات من الخارج.

وتزود تقارير الرقابة المدرسية كل مدرسة بتوصياٍت حول الجوانب التي تحتاج إلى تطويرها 
نزيهة  رؤيًة  المدرسية  الرقابة  تقارير  توفر  إذ  ذلك،  تؤكد  التي  واألدلة  األسباب  ذكر  مع 
المهم  من  ولكن  فاعلة،  جودٍة  مؤشرات  على  باالعتماد  المدرسة  أداء  حول  وموضوعية 
التأكيد على أن الخطوات التالية في عملية التطوير تقع على عاتق الكادر في كل مدرسة 

واألطراف التي تقدم الدعم لها.

كما  مدرسة،  كل  في  التطوير  عملية  وتشجيع  دفع  المدرسية  الرقابة  عمليات  وتستطيع 
تؤدي دوراً مهمًا في تعميم الممارسات الجيدة، سواء كان ذلك بشكل غير رسمي، أو من 
مدارسنا.  في  الموجودة  الناجحة  الممارسات  بأفضل  السنوي  الرقابة  تقرير  تضمين  خالل 
ونقدم من خالل نشر تقارير الرقابة المدرسية لكل مدرسة فرصًة مهمة للقيادات المدرسية لمقارنة جهود مدرستهم مع 
المدارس األخرى في دبي، ولقد شجعت هذه الخطوة الكثير من المدارس في دبي على طلب الدعم واإلرشاد والمساعدة 

من مدارس أخرى ناجحة في دبي، بغرض معالجة مواطن الضعف المحددة لديها.

تُعد كل جزئية من التقييم الذاتي الذي تجريه المدرسة ألدائها بأهمية الرقابة المدرسية الخارجية، وتُشير األبحاث المتعلقة 
بفعالية المدارس إلى أن المدارس التي تمتلك حس النقد الذاتي والثقة بالنفس، هي بشكل عام المدارس األكثر نجاحًا.

يتشابه أداء المدارس مع مثيله لدى المؤسسات في معظم القطاعات األخرى، حيث يتعزز هذا األداء نتيجًة للعثور على 
اإلجابات المطلوبة ألسئلة التقييم الذاتي والعمل بمقتضاها، وهذه األسئلة هي:

• ما مدى جودة أدائنا؟	

• ما هي نقاط قوتنا ومواطن ضعفنا؟	

• كيف يمكننا تطوير أدائنا؟	

• ما هي أولوياتنا األساسية؟	

• ماذا نحتاج لتحقيق التطوير ؟	

“يوجد تحسن في 
النتائج الدراسية خالل 

األعوام الدراسية الثالثة 
الماضية”. 

راهول، طالب في 

الصف الثاني عشر.

“يوجد المزيد من األنشطة في 

الحصص الدراسية وبعد انتهاء 

الدوام المدرسي. ولدينا المزيد 

من المصادر التعليمية مثل 

السبورات التفاعلية في بعض 
غرف الفصول الدراسية”. 

جتيكا، طالبة في الصف 
الثاني عشر.
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الخارجية  المدرسية  الرقابة  أال وهما  المدارس؛  الوجهين األساسيين للتطوير في  ونقدم في هذا القسم مناقشًة لهذين 
والتقييم الذاتي الداخلي، وسنعرض ذلك في سياق دورات الرقابة المدرسية الثالث التي طبقناها على المدارس في دبي.

نقدم في تقارير الرقابة المدرسية توصياٍت لكل مدرسة، وبالطبع ال تسرد هذه التوصيات جميع تفاصيل عمل المدرسة 
ز على الجوانب التي وجد المقيمون التربويون أنها الجوانب األكثر حاجًة للتطوير. واألهم  التي يمكن تطويرها، بل تُركِّ
من ذلك أن تقارير الرقابة تركز على القضايا التي يمكن تحسينها في ظل ظروف المدرسة، إذ من غير المنطقي إصدار 

توصياٍت للمدرسة حول جوانب ال يسع المدرسة تحقيقها.
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على  الخاصة  األمين  مدرسة  في  التحسين  مسيرة  انطوت 
مجموعة واسعة من المبادرات، وأشركت في هذه المسيرة 
على  قويًا  تركيزاً  المدرسة  وأولت  المعنية.  األطراف  جميع 
مستوى  ورفع  والتعلم،  التعليم  جودة  مستوى  تحسين 
الدراسي،  تقدمهم  وتسريع  الدراسي  الطلبة  تحصيل 
وتحسين ظروف التعلم، وتطوير المدرسة كمجتمع تعلم 

محترف.

إن االنتقال من مدرسة ذات أداء عام “غير مقبول” في العام 
مدة  في  جيد  أداء  ذات  مدرسة  إلى   2009-2008 الدراسي 
القوية  المدرسة  قيادة  بفضل  كان  أعوام  ثالثة  عن  تقل 
وتوجيهات  رؤية  تقديم  في  اآلخرين  إلهام  على  القادرة 
الرقابة  جهاز  دليل  المدرسة  استخدمت  ولقد  واضحة. 
بالتقييم  الخاص  اإللكتروني  والمصدر  دبي  في  المدرسية 
الهيئة  موقع  على  نشره  تم  والذي  المدارس  في  الذاتي 
وتطبق  وتقييمها.  التحسينات  لمتابعة  كأداة  اإللكتروني 
والتي  والتقييم،  المتابعة  من  دائمة  دورة  حاليًا  المدرسة 
واألطراف  االستراتيجيات  من  أوسع  نطاقًا  لتضم  تطورت 
من  الطلبة  تمكين  على  بوضوح  التركيز  مع  المعنية، 

تحقيق أعلى انجازات ممكنة.

وعمل أعضاء قيادة المدرسة على التأكيد بأن جميع أعضاء 
األمناء  مجلس  أعضاء  فيهم  بمن  المدرسي  المجتمع 
الطلبة  جميع  من  عالية  توقعات  لديهم  األمور  وأولياء 
وكادر المدرسة. وطور المعلمون ثقتهم بأنفسهم، وتوجد 
أقسام  وبين  العمل،  فرق  ضمن  إيجابية  منافسة  حاليًا 
المدرسة.  قيادة  مستويات  مختلف  وبين  الدراسية،  المواد 
على  ساعدها  مما  كأفراد  كادرها  في  المدرسة  واستثمرت 

تحسين تقديرهم لذاتهم ورفع معنويات كادر المدرسة.

بشكل  وطموحاتهم  الطلبة  تعلم  خبرات  تأثرت  ولقد 
في  الجودة  تحقيق  على  المدرسة  بإصرار  ومباشر  إيجابي 
األنظمة  وفي  الدراسية،  الفصول  غرف  داخل  التدريس 
نقاط  إدراك  على  المدرسة  قيادة  ساعدت  التي  المطبقة 
كادرها  أعضاء  جميع  لدى  الضعف  ومواطن  القوة 
طلبتهم  مواقف  من  المعلمون  واستفاد  التعليمي. 
على  لديهم  التعلم  خبرات  تعزيز  في  التعلم  إزاء  اإليجابية 
نحو أفضل. وتمكن الطلبة من تقييم تعلمهم بأنفسهم 
مهاراتهم  وتحسين  التعلم  أهداف  على  إطالعهم  بفضل 

تحمل  إلى  بدوره  هذا  أدى  ولقد  التعلم،  ألجل  التقييم  في 
الطلبة مسؤولية تعلمهم بأنفسهم وقدرتهم على تحديد 
 Learning( األهداف وقيموا أنفسهم باستخدام أدواٍت مثل
Inventory( و )I can Statements(، مما مكن الطلبة في 

التعلم لديهم بأنفسهم خالل  النهاية من عرض مخرجات 
اجتماعات التشاور مع أولياء األمور.

المنهاج  جوانب  بين  قوية  روابط  المدرسة  وأسست 
وساهموا  بدبي،  فخرهم  عن  الطلبة  وعبر  التعليمي، 
والرحالت  األنشطة  من  مجموعة  خالل  من  المجتمع  في 
إثراء تعلمهم من خالل توفير نطاق واسع  التعليمية، وتم 
من األنشطة بعد انتهاء الدوام المدرسي والمنافسات مع 
مدارس أخرى. ونظرت المدرسة إلى بناء عالقات شراكة مع 
في  أساسي  كعامل  المحلية  والمجتمعات  األمور  أولياء 

رفع مستوى تطلعات المدرسة وطموحاتها.

عالية  جودة  ضمان  على  المدرسة  قيادة  أعضاء  وعمل 
وعلى  المدرسة  لكادر  المستمر  المهني  التطوير  لبرنامج 
فعاليات  معظم  وكانت  باحتياجاتهم،  الوثيقة  صلته 
وأنشطة التطوير المهني تتم داخل المدرسة، وتم تشجيع 
المدرسة  واتخذت  أخرى.  مدارس  زيارة  على  المدرسة  كادر 
ثقافة  إلى  تستند  التحسين  مسيرة  طيلة  واثقة  خطوات 
العمل الجماعي التي يتم فيها تحديد المشكالت وتبادل 

أفكار التحسين.

 تعميم الممارسات الجيدة

مدرسة األمين الخاصة
مستوى األداء العام للمدرسة:          2008-2009 “غير مقبول”،          2009-2010  “مقبول”،           2010-2011 “جيد”.

مديرة المدرسة: فاطمة مارتن

تحسين مستوى أداء المدرسة العام
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“ أصبح لدي المزيد من المعلومات حول مستوياتي وتمكنت 
من التعلم بمزيد من االستقاللية ويعود الفضل في ذلك إلى 
التحسينات التي تحققت في التقييم الذاتي للطلبة”. طالبة 

في السنة الدراسية العاشرة.

“توفر لنا المنافسات والمسابقات بين المدارس فرص االلتقاء 
عن  والتعلم  الثقافات،  مختلف  من  الطلبة  من  جداً  بالكثير 
األنشطة  من  جداً  الكثير  لدينا  ويوجد  وحياتهم.  مدارسهم 
الدراسية  السنة  في  طالب  حاليًا”.  المدرسة  في  الالصفية 

التاسعة

الحياة  من  مواقف  على  مهاراتهم  الطلبة  تطبيق  “حظي 
وتنظر  للتطوير.  التخطيط  عمليات  في  كبير  بتركيز  الواقعية 
من  أساسي  كجزء  المدرسية  الرقابة  عمليات  إلى  المدرسة 
وكادر  الطلبة  لدى  و  المدرسة.  في  الراسخة  التطوير  خطة 
متفائلون  وهم  عالية،  طموحات  األمور  وأولياء  المدرسة 

بمستقبل المدرسة”. رئيسة قسم.

المدرسة،  التطوير في  أولياء األمور دعمًا كبيراً لمسيرة  “قدم 
التحدث  مهارات  في  أبنائهم  تقدم  عن  جداً  راضين  وكانوا 
في  العام  المدرسة  أداء  مستوى  تحسن  وساهم  واالستماع. 
مديرة  المدرسة”.  في  جميعًا  لنا  التحفيز  من  المزيد  تقديم 

مرحلة الروضة

الرحالت  زيادة  من  الماضية  الثالثة  األعوام  خالل  “استفدت 
من  لمتحدثين  المدرسة  واستضافة  الميدانية،  المدرسية 

خارجها، مثل األدباء”. طالبة في السنة الدراسية السادسة.
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تحدد توصيات الرقابة الجوانب األكثر حاجًة للتطوير مع ذكر األسباب واألدلة التي تؤكد ذلك، وتجدر اإلشارة إلى أن المقيمين 
واألطراف  المدارس  قيادات  شأن  فذلك  التوصيات،  هذه  لتنفيذ  محددة  إجراءات  اتخاذ  على  المدارس  يجبرون  ال  التربويين 
التي تقدم الدعم لهم. لذلك قد يكون من غير المنطقي إدعاء وجود صالت سببية محددة بين الرقابة المدرسية والتطور 
الذي تحققه المدارس بعد تطبيق الرقابة عليها، ولكن الواضح أن الكثير من المدارس قد تعاملت بجدية وعزم على تنفيذ 

التوصيات الواردة في تقارير الرقابة المدرسية الخاصة بها.

تكرر ظهور بعض القضايا المشتركة في الكثير من التوصيات التي تم إصدارها على مدى األعوام الثالثة الماضية، وقد 
تمت معالجتها بعزيمة وسرعة مالئمتين، ولقد تم تحقيق نجاح ملحوظ في كثير من الحاالت. ونذكر من هذه القضايا:

• توسيع نطاق استراتيجيات التدريس، واختيار االستراتيجيات األكثر قدرة على مساعدة الطلبة في تحقيق أهداف تعلٍم 	
محددة. 

• تحسين مستوى انتظام ودقة عمليات تقييم أعمال الطلبة قياسًا إلى مستويات مقارنة خارجية.	

• مادتي 	 لتدريس  التعليمي  المنهاج  في  المخصص  الوقت  بشأن  والتعليم  التربية  وزارة  بمتطلبات  االلتزام  ضمان 
التربية اإلسالمية )للطلبة المسلمين( واللغة العربية.

• والحصص 	 الصباح،  طابور  اجتماعات  خالل  من  الصحية  الحياة  أساليب  اتباع  على  الطلبة  بتشجيع  االهتمام  زيادة 
الدراسية، وبتنظيم مناسباٍت وفعالياٍت خاصة.

• تحسين ترتيبات المحافظة على صحة وسالمة الطلبة داخل المدرسة، وفي الحافالت المدرسية.	

• اتخاذ خطواٍت للتخفيف من اكتظاظ الطلبة في غرف الفصول الدراسية، إذ يتشارك جهاز الرقابة المدرسية المعلومات 	
التي يجمعها في كل سنة أثناء عمليات الرقابة المدرسية مع فريق النظم والضبط، الذي قام بدوره بتنفيذ زيارات إلى 
الخاصة، وللتأكد من تطبيق الخطط  المدارس  الدراسية في  المدارس للتحقق من مالءمة مساحات غرف الفصول 

الكفيلة بالتخفيف من مستوى اكتظاظ الطلبة في الصفوف الدراسية.

• تحسين جودة دور مجالس األمناء في المدارس الخاصة.	

• فيما 	 الجيدة  الممارسات  وتشارك  متبادلة،  صفية  زياراٍت  إجراء  للمعلمين  تُتيح  المدارس  بين  شراكة  عالقات  تطوير 
بينهم.



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

167



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

168

المدرسية وقتًا شاقًا ومثيراً  الرقابة  لزيارة فريق  التحضير  يعد 
قيادة  أعضاء  ينشغل  ما  وعادة  المدارس،  لدى  للقلق 
من  سلسلة  في  والطلبة  والكادر  و  والمعلمون  المدرسة 
األنشطة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام في المدرسة 

قبل زيارة فريق الرقابة.

غانثر  الدكتور  العام  المدرسة  مدير  أولويات  أهم  ولعل 
صريح  حوار  إلجراء  استعدادها  المدرسة  إظهار  هو  براندت 
ومهني ومفيد مع المقيمين التربويين. :” كن كما أنت، واثق 
الرئيسية  الرسالة  هي  بالمهنية.”  وتتحلى  وقادر  بنفسك 
التي عممتها قيادة المدرسة على المعلمين وبقية أعضاء 
مجتمع المدرسة، كجزء من استعداداتها لتطبيق عمليات 
الرقابة المدرسية . ويوجد في المدرسة فهم عميق للفوائد 
التي يمكن أن تعود بها الحوارات المهنية على المدرسة، 

والفوائد التي قدمتها على أرض الواقع.

وأولى أعضاء قيادة المدرسة تركيزاً دقيقًا على العمل الذي 
الواردة  للتوصيات  استجابتها  إطار  في  المدرسة  به  قامت 
أفضل  إيجاد  وعلى  السابق،  المدرسية  الرقابة  تقرير  في 
أن  شأنها  من  التي  واألدلة  البيانات  وتقديم  لجمع  وسيلة 
ديفيد  السيد  صرّح  ولقد  المدرسة.  عن  دقيقة  صورة  تقدم 
الثانوية:”  المرحلة  في  العلوم  قسم  رئيس  كوستيال 
المقيمين  لنساعد  الدراسية  الحصص  خطط  حضرنا  لقد 
لقد  نعمله.  لما  وسريع  دقيق  فهم  تكوين  على  التربويين 
التحصيل  مستويات  لتلخيص  ملفات  في  البيانات  جمعنا 
إجراءا  األسلوب  هذا  لنا  أتاح  ولقد  الدراسي،  والتقدم 
ولقد  التربويين.”.  المقيمين  مع  الجودة  عالية  نقاشات 
صرح المعلمون من جانبهم أثناء وبعد عمليات الرقابة عن 
أتيح  التي  التفاعل  سعادتهم بمستوى تحضيرهم وجودة 
التربويين، وبالقيمة التي يعتقدون أن  لهم مع المقيمين 
عمليات الرقابة المدرسية المستقلة والموثوقة قد قدمتها 

لهم حول أهمية السعي إلى تحقيق التطوير.

في  والتنظيم  باإليجابية  بالتحلي  المدرسة  نجاح  أتاح  ولقد 
التربويين  المقيمين  إلى  عملها  مخرجات  وتقديم  عرض 
بناءة معهم في مرحلة مبكرة  في تطوير عالقات تواصل 
من تطبيق عمليات الرقابة في المدرسة. ولقد علق الدكتور 
حقيقي  تعاون  يوجد  بقوله:”  الجانب  هذا  على  براندت 
قائاًل:”  وأردف  المدرسة،”  في  التعليمي  الكادر  أعضاء  بين 
نظرنا  وجهة  وإيصال  التحضير  في  فعاليتنا  أن  هذا  ويعني 
رقابة  عمليات  لتطبيق  حقيقة  فرصة  أتاح  قد  المدرسة  عن 

مدرسية ناجحة لمدرستنا”. ولقد تم تنقيح عمليات التحضير 
مجتمع  خالل  من  صحيح  نحو  على  المدرسية  للرقابة 
على  األمناء  مجلس  وأعضاء  األمور  أولياء  وكان  المدرسة. 
إجراء  على  التأكيد  في  تأديته  يمكنهم  الذي  بالدور  وعي 
تقييماتها،  في  ودقيقة  إيجابية  مدرسية  رقابة  عمليات 

ومفيدة لمخرجات تعلم الطلبة. 

قائال:ً”كنا  عشر  الحادي  الصف  في  طالب  أحمد،  وتحدث 
في  المدرسية  الرقابة  عمليات  بتطبيق  علم  على  جميعًا 
مدرستنا. ولقد شجعنا المعلمون على أن نبتعد عن التصنع 
ونكون على عادتنا، وأن نعمل كما اعتدنا أن نعمل دائمًا، 
التربويين  للمقيمين  المساعدة  تقديم  عن  نتوانى  ال  وأن 
مدرستنا.  في  المعتاد  المدرسي  اليوم  ومعاينة  رؤية  في 
المعلمين  ستساعد  المدرسية  الرقابة  أن  أدركنا  ولقد 
مثل  التعلم،  في  جديدة  أساليب  تطوير  على  والطلبة 
استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت )ICT(، وبأن الرقابة 

المدرسية تساعد جميع أعضاء مجتمع المدرسة”.

بوضوح.  األخرى  األدلة  من  ونطاق  البيانات  عرض  تم  ولقد   
نقاشات  في  للمشاركة  استعداد  على  المعلمون  وكان 
التربويين تقديم تغذية  أتاح للمقيمين  مهنية هادفة، مما 
راجعة هادفة ودقيقة. ولقد ساعد مستوى الجودة العالي 
الرقابة  لعمليات  الدولية  األمريكية  المدرسة  لتحضير 
إيجابي  وتفاعل  لحوار  مشتركة  أرضية  إيجاد  إلى  المدرسية 

بين المقيمين التربويين وكامل مجتمع المدرسة.

 تعميم الممارسات الجيدة
المدرسة األمريكية الدولية

مدير المدرسة: الدكتور غانثر براندت

التحضير لعمليات الرقابة المدرسية: إيجاد مناخ إيجابي في المدرسة
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التقيم الذاتي - مفتاح للنجاح المستقبلي

يُعد التقييم الذاتي الدقيق شرطًا ُمسَبقًا لتطوير أداء المدارس، بدونه ال يمتلك قادة المدرسة رؤيًة واقعية لنقاط القوة 
ومواطن الضعف فيها، ويعني هذا الغياب أن إجراءات التطوير لن تؤدي على األرجح إلى معالجة القضايا األكثر أهمية، 
ح حينها أن يحدث سوٌء في توزيع وتوظيف المصادر المتاحة في المدرسة، بسبب عدم وجود حسٍّ صحيح قادر  ومن الُمرجَّ
على تحديد األولويات الحقيقية على أرض الواقع. ومن المرجح أن يؤدي غياب المراجعة الدقيقة ألداء المدرسة الحالي إلى 
تطبيق خطط تطوير غير واقعية تسعى إلى معالجة نطاق واسع جداً من القضايا، وستكون النتيجة عدم تطبيق معالجة 

فاعلة أليٍّ من هذه القضايا.

صعيد  على  أفضل  وضٍع  في  المدارس  أصبحت  دبي،  في  المدرسية  الرقابة  عمليات  تطبيق  من  أعواٍم  ثالثة  وبعد  واآلن 
واالستفادة  فيها  الذاتي  التقييم  ُمخرجات  مع  بالتزامن  المدرسية  الرقابة  توفرها  التي  المعلومات  استخدام  على  قدرتها 

منها في التخطيط لمستقبلها.

ولقد دفعت تجربة الرقابة المدرسية المدارس على إجراء تدقيق ذاتي في مستوى أدائها، وتحديد الجوانب التي تحقق فيها 
أداًء مناسبًا، وتلك التي تحتاج إلى التطوير. ويركز إطار عمل الرقابة المدرسية في أحد عناصره على مدى جودة عمليات 
التقييم الذاتي في المدارس ومدى قدرتها على اتخاذ الخطوات الالزمة بناًء على نتائج التقييم الذاتي، ويتم تقييم هذا 

الجانب أثناء إجراء الرقابة المدرسية في كل مدرسة من المدارس.

إذ  الذاتي،  الثالثة الماضية بتطوير ترتيباٍت أفضل لعمليات لتقييم  العديد من المدارس الحكومية نجحت خالل األعوام 
كانت عمليات التقييم الذاتي والتخطيط لتطوير بمستوى جودة “غير مقبول” في ربع هذه المدارس خالل العام الدراسي 
2008-2009، فيما وجدت فرق الرقابة في العام الدراسي 2010-2011 إن جميع المدارس الحكومية تقريبًا قد أصبح لديها 

حاليًا رؤيًة دقيقًة لمستوى أدائها.

في  كانت  أن  بعد  للتطوير،  والتخطيط  الذاتي  للتقييم  فعالة  عملياٍت  حاليًا  تُطبق  أيضًا  الخاصة  المدارس  من  الكثير 
الدورة األولى من الرقابة بمستوى جودة “غير مقبول” في ُثلث المدارس الخاصة تقريبًا، ولقد عاينت فرق الرقابة في العام 
نًا ملحوظًا في هذا الجانب في جميع المدارس الخاصة، إذ أصبحت عمليات التقييم الذاتي  2010-2011 تحسُّ الدراسي 

والتخطيط للتطوير بمستوى جيد أو متميز في نصف المدارس الخاصة تقريبًا.

2011 دور أكثر  بناًء على المعلومات السابقة نجد أن عمليات التقييم الذاتي في المدارس سيكون لها بدءاً من العام 
أهميًة في عمليات الرقابة المدرسية.

وسيحرص المقيمون التربويون أثناء تطبيق عمليات الرقابة في المدارس على استخدام معلومات التقييم الذاتي في 
كل مدرسة، بوصفها النقطة التي ينطلقون منها في عملهم ، وسيكون العمل الرئيسي للمقيمين التربويين هو إجراء 
مصادقٍة خارجية على دقة التقييمات الذاتية التي أجرتها المدارس. وسيعمل المقيمون التربويون مع قيادة كل مدرسة 

على تحديد أولويات المدرسة في الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التطوير.

أما المدارس التي كان أداؤها العام بمستوى جودٍة مقبول أو “غير مقبول”، فقد ال تكون لديها القدرة الالزمة لتقييم عملها 
فرق  وستنفذ  الكاملة،  السنوية  المدرسية  الرقابة  لعمليات  الخضوع  في  المدارس  تلك  ستستمر  لذلك  الكافية،  بالدقة 

الرقابة المزيد من الزيارات المنتظمة في المدارس األدنى أداًء.

يوفر دليل الرقابة المدرسية هيكلية شاملة للتقييم الذاتي، أصبحت مألوفًة جداً لدى المدارس في دبي، وتتضمن هذه 
 2011 العام  أدائها. وبدءاً من  الهيكلية مؤشراٍت جودة يمكن للمدرسة استخدامها إلصدار تقييماٍت مهنية حول جودة 
سُيطَلب من جميع المدارس تنفيذ مراجعٍة كاملٍة لمستوى أدائها قياسًا إلى هذه المؤشرات، وإرسال المعلومات الناتجة 

للمقيمين التربويين قبل موعد تطبيق عمليات الرقابة التالية في كل مدرسة.
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برنامج إعداد المقيمين التربويين في دبي

 ، دبي  في  التربويين  المقيمين  إعداد  برنامج   2011-2010 الدراسي  العام  في  البشرية  والتنمية  المعرفة  هيئة  أطلقت 
وحدد المشروع عدداً من مديري المدارس اإلماراتيين وقدم لهم التدريب لتعزيز فهمهم لعملية الرقابة المدرسية. والهدف 
تأسيس  إلى  أيضًا  البرنامج  ويسعى  إماراتيين،  مقيمين  ليضم  الرقابة  فريق  نطاق  توسيع  هو  البرنامج  لهذا  األمد  طويل 

صالت بين المدارس الحكومية والخاصة من أجل تعميم أفضل الممارسات على المدارس.

أساس  على  مدارسهم  في  الرقابة  عمليات  انتهاء  بعد  البرنامج  في  المشاركين  الحكومية  المدارس  مدراء  اختيار  وتم 
مهاراتهم القيادية القوية. 

من  مجموعة  على  المشاركين  تدريب  األولى  المرحلة  خالل  تم  رئيسية،  مراحل  ثالثة  األول  عامه  في  البرنامج  وتضمن 
ورش العمل حول الرقابة المدرسية، وتلقى مدراء المدارس المشاركون خاللها التدريب على استخدام إطار عمل الرقابة 

كمقيمين تربويين.

مدراء  دور  وكان  المدارس،  في  الرقابة  عمليات  تطبيق  أثناء  الرقابة  فريق  مرافقة  من  البرنامج  من  الثانية  المرحلة  وتألفت 
وحضروا  الدراسية  الحصص  زيارات  أثناء  ورافقوهم  المحترفين.  المقيمين  مع  مراقبين  كأعضاء  المشاركين  المدارس 
مع  اليومية  االجتماعات  حضور  فرص  أيضًا  لهم  وأتيحت  المدرسة.  وكادر  الطلبة  مع  للنقاشات  واستمعوا  االجتماعات 
فريق الرقابة، وباإلضافة إلى توفير خبرات رقابة مدرسية مباشرة، قدم هذا البرنامج لمديري المدارس الحكومية فرصة مهمة 

تتمثل في معاينة أفضل الممارسات في المدارس الخاصة وتأسيس روابط بين مدارسهم والمدارس التي يزورونها.

المدرسية.  الرقابة  عمليات  تطبيق  أثناء  الرقابة  فرق  مع  الزيارات  من  المزيد  إجراء  البرنامج  من  الثالثة  المرحلة  وتضمنت 
تتضمن  إضافية  مسؤوليات  تولوا  أنهم  إال  الرقابة،  فريق  مع  كمراقبين  العمل  في  المشاركون  المدارس  مدراء  واستمر 

تسجيل النتائج التي توصلوا إليها ومناقشتها مع المسؤول عن البرنامج.

ويود جهاز الرقابة المدرسية في هذا الصدد توجيه الشكر الجزيل لجميع المدارس التي ساهمت في نجاح هذا البرنامج، 
السيما المدارس المضيفة.

تجنيها  التي  المحتملة  الفوائد  حول  راجعة  تغذية  وفرت  وتعليقات  مالحظات  المشاركون  المدارس  مدراء  قدم  ولقد 
المدارس الحكومية والخاصة من التعاون قيما بينها وتشارك أفضل الممارسات التعليمية.

“لقد كان تكليفي للعمل ضمن فريق هيئة الرقابة المدرسية بالنسبة لي دليل ثقة وأمانة وقد اعتبرت هذا وساما على 
صدري أفخر به وأعتز ولكن وبكل صدق في البداية لم أجد في نفسي الحماس الكافي أو االندفاع الالزم لالنخ�راط في هذا 
العم�ل ، ب�ل على العك�س من ذلك فقد كنت مت�رددا بي�ن إحج��ام وأقدام وذلك بسبب طبيعة هذه المهمة وما يكتنفها 
من غموض بالنسبة لي وربما تخوف وهذا من عدم اإلحاطة بجوانب العمل بالشكل المطلوب" .السيد خميس سالم 

المرزوق، مدير مدرسة الشافعي للتعليم األساسي للبنين-حلقة ثانية

الرقابة عن قرب حيث تعرفت على  الخاصة وقفت على عمل فريق  المدارس  الرقابة إلى  زياراتي مع فريق جهاز  “من خالل 
كيفية عمل هذا الجهاز العظيم وكيف أن أفراد الفريق يعملون بكل جد و إخالص على البحث عن األدلة  لتقييم المدرسة 
بكل موضوعية و شفافية حيث يتم جمع الدليل من عدة أفراد في الفريق لتأكيد جودة التقييم". السيدة فاطمة الزعابي 
المديرة السابقة لروضة البراءة لألطفال والمديرة الحالية لمدرسة األقصى للتعليم األساسي للبنين- حلقة أولى

“أسسنا عالقات شراكة مع بعض المدارس الخاصة ونظمنا زيارات لتغطية جوانب المدرسة. وأتيحت لنا الفرص لتشارك 
زيارات  ممارسات التعليم والتعلم والتقييم إضافًة إلى المنهاج التعليمي واألنشطة اإلثرائية لكل مادة دراسية ونظمنا 

للطلبة أيضًا". السيدة خولة محمد، مديرة مدرسة النخبة النموذجية للبنين-حلقة أولى
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“تجربتي مع برنامج إعداد المقّيمين، أعتبرها من التجارب التي أثرَْت مسيرتي العملية ، بحيث ساعدتني على تلّمْس األثر 
للتعلم الفّعال على الطلبة ، وكيف يمكن للمنهجية القائمة على الجودة ، أن تؤثر على تعّلم الطلبة بمختلف الجوانب 
، وتلْمسُت الجهد المبذول والقائم على الخبرة ، والذي من خاللها نستطيع أن نقّيْم الوضع القائم بموضوعية ، وبهدف 
القيم  مدرسة  مديرة  اهلل،  عبد  منى  السيدة  الطلبة".  تعلم  جودة  نحو  واضح  وبتوجه  القائم  العمل  وتطوير  تحسين 

النموذجية للبنين-حلقة أولى

“تلك الخطوة الفاعلة والتي أضافت لي من خالل جهاز الرقابة الكثير وهي زيارة بعض المدارس وإطالعي على الكثير من 
الممارسات المتميزة في مجال التعليم سواء كان من خالل الحصص الدراسية وكيفية اإلعداد والتخطيط لها أو الجانب 
اإلداري إلى جانب األنشطة الالصفية والتجارب المختلفة فيها". السيدة نورة سيف، مديرة مدرسة أم سقيم للتعليم 

األساسي للبنات-حلقة ثانية

“حاولت تطبيق ما أستفدته على مدرستي ، فالقيت ترحي�با طيبا من المدرس�ين وحماس����ا صادقًا للنهوض بالعمل التربوي 
إلى األرقى واألفضل .. وستظل تجربتي مع الهيئة ما ثلة ف����ي خاطري حاضرة في ذهني ألنها تركت بصمات واضحة على 
عملي المهني لن تمحوه األيام”. السيد خميس مرزوق، مدير مدرسة الشافعي للتعليم األساسي للبنين-حلقة ثانية.
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معالجة األداء غير المقبول

الرقابة المدرسية، فيما  أو أكثر من فرق  لزيارٍة  العام بمستوى جودٍة “غير مقبول”  أدائها  التي يتم تقييم  تخضع المدارس 
يُعرَف “بعمليات متابعة الرقابة المدرسية”، وتتم جدولة مواعيد هذه الزيارة بحيث تكون الفترة بين كل زيارة والتي تليها 
المدرسية على نحو منتظم، وال يتم تطبيق  الرقابة  المدرسة في الخضوع لعمليات متابعة  ثالثة شهور تقريبًا. وتستمر 
عمليات الرقابة المدرسية الكاملة في المدارس التي تخضع لعمليات متابعة الرقابة المدرسية، ما لم يتم تحقق المدرسة 
المنتظمة،  الكاملة  المدرسية  الرقابة  إلى عمليات  المدارس بعد ذلك  التوصيات. وتنضم  بها  التي طالبت  التحسينات 
أولياء  التقارير في متناول  المعنية، كما يتم وضع هذه  الرقابة للمدرسة  زيارة متابعة تقديم تقرير متابعة  ويتم بعد كل 

األمور من خالل نشرها على موقع الهيئة على اإلنترنت.

ال تَُعد عمليات متابعة الرقابة المدرسية عمليات رقابٍة ُمكرَّرة، ألن الهدف من هذه الزيارات هو التحقق من مدى التقدم الذي 
الرقابة  الرقابة المدرسية الكامل السابق. وتُقيم عمليات متابعة  الواردة في تقرير  حققته المدرسة في تنفيذ التوصيات 
المدرسية فعالية اإلجراءات التي اتخذتها المدرسة، عبر تقييم أثر تلك اإلجراءات على جودة التعليم الذي تقدمه المدرسة، 

وعلى إنجاز طلبتها الدراسي وتطورهم الشخصي.

يبحث المقيمون التربويون ضمن عمليات متابعة الرقابة المدرسية عن أدلٍة حول تأثير اإلجراءات التي اتخذتها المدرسة، 
ال على اإلجراءات ذاتها، حيث ينظرون في الفرق الذي أحدثته اإلجراءات المتخذة في جودة الجوانب الرئيسية للتعليم الذي 
تقدمه المدرسة، وباألخص في جودة التدريس، كما يركز المقيمون التربويون أثناء عمليات متابعة الرقابة المدرسية على 

قياس أثر التغييرات التي أحدثتها إجراءات وترتيبات المدرسة على إنجاز طلبتها الدراسي وتطورهم الشخصي.

ويحاول المقيمون التربويون أثناء تطبيق عمليات متابعة الرقابة على تتبُّع آثار التطوير في أحد جوانب اإلدارة كالتقييم 
الفصل  غرفة  في  الطلبة  وتعلم  التدريس،  في  ن  تحسُّ حدوث  من  التحقق  خالل  من  وذلك  المثال،  سبيل  على  الذاتي 
الدراسي. وال يمكن دائمًا إنشاء رابٍط مباشر من هذا النوع، إال أن المقيمين التربويين يستفيدون من خبراتهم وممارساتهم 
التدريس،  جوانب  في  محددة  تحسيناٍت  تحقيق  على  للطلبة،بناًء  أفضل  مخرجاٍت  تحقيق  احتماالت  تقييم  في  المهنية 

والمنهاج التعليمي المطبق، ودعم وإرشاد الطلبة، وقيادة وإدارة المدرسة.
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عمليات متابعة الرقابة المدرسية

تم على مدار الدورات الثالث الماضية للرقابة المدرسية تقييم 34 مدرسة على أنها تقدم عملية تعليمية بمستوى جودة 
“غير مقبول” إجمااًل.

22 مدرسة منها تم تحديدها في الدورة األولى من الرقابة المدرسية، فيما تم تحديد 11 مدرسة أخرى في الدورة الثانية من 

الرقابة المدرسية، خمسة منها مدارس تطبق منهاجًا تعليميًا هنديًا أو باكستانيًا خضعت لعمليات الرقابة للمرة األولى، 
ولقد تمت إضافة مدرسة أخرى في الدورة الثالثة من الرقابة المدرسية.

ومن بين هذه المدارس البالغ عددها 34 مدرسة:

•  مدرسٌة واحدٌة توقفت عن العمل، ومدرسٌة ثانية اندمجت مع مدرسة أخرى.	

• الرقابة 	 إلى عمليات  أخرى  الرقابة واالنضمام مرة  تنفيذ توصيات  المدارس نجحت في  %( من هذه   47( 16 مدرسة   
المدرسية الكاملة، وحققت مستويات جودة مقبولٍة أو جيدٍة إجمااًل.

2009-2008 2010-2009 2011-2010

22
25

17

المدارس ذات ا�داء غير المقبول خالل ا�عوام
الثالثة الماضية من الرقابة المدرسية 

2011-2010 2011-2010

خاص حكومي

أعداد المدارس ذات ا�داء غير المقبول
  التي نجحت بتحسين  جودة أدائها العام 

ا�جمالي= 9

ا�جمالي= 7

حكومي 7

خاص 7

خاص 2
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وتشترك هذه المدارس البالغ عددها 16 مدرسة بعدٍد من المزايا المشتركة، يأتي في مقدمتها امتالك قيادٍة عليا ُمصممٍة 
على معالجة مواطن الضعف التي تم تحديدها بحزٍم ونشاط. ومعظم هذه المدارس بادرت فوراً إلى التعامل مع توصيات 

فرق الرقابة، ولم تنتظر موعد إجراء عملية متابعة الرقابة المدرسية للبدء في العمل على تحقيق التطوير. 

2,553 2,437
1,955

826

2,212

501

أمريكي بريطاني خاص- وزارةباكستاني
 التربية 

والتعليم

هندي  حكومي- منهاج
 وزارة التربية

والتعليم

أعداد الطلبة في المدارس ذات ا�داء العام "غير المقبول"

تتمتع قيادات هذه المدارس بمصداقيٍة عالية بين المعلمين وغيرهم من أعضاء الكادر المدرسي، وكان ألعضاء القيادة 
التعليم  عملية  قلب  إلى  العملية  التحسينات  صياغة  تجاوز  مستوى  إلى  الكادر  أعضاء  من  زمالئهم  على  إيجابي  تأثير 
والتعلم في غرف الفصول الدراسية. ولقد اتخذ العديد من أعضاء القيادة خطواٍت مدروسة لالستقصاء عن الممارسات 

الناجحة في مدارس دبي األخرى والتعلم منها.

17 مدرسًة ما تزال تخضع لعمليات متابعة الرقابة المدرسية، 16 منها من المدارس الخاصة وواحدة مدرسة حكومية. 

صعوباٍت  المدارس  هذه  وتواجه  المدرسية،  للرقابة  األولى  الدورة  منذ  المتابعة  لعمليات  تخضع  المدارس  هذه  من   9
متعددة ومعقدة، منها مستوى التدريس الضعيف وسلوكيات الطلبة غير الالئقة والقيادة المدرسية الضعيفة، وتؤدي 
هذه الصعوبات إلى هبوط المعنويات وانخفاض عدد الطلبة في المدرسة. وتحتاج هذه المدارس إلى تدخل خاص على 

مستوى اإلدارة إلحداث التحسينات الالزمة.

أمريكي بريطاني خاص- وزارةباكستاني
 التربية 

والتعليم

هندي

4 4

3 3

2

1

أعداد المدارس ذات ا�داء العام "غير المقبول" 
 تبعًا للمنهاج التعليمي

 حكومي- منهاج
 وزارة التربية

والتعليم
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الملحق األول: 
نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2011-2010

جميع المدارس الحكومية والخاصة

اسم المدرسة
السنة الحالية
2011-2010

المنهاج التعليمينوع المدرسة2010-20092009-2008

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدمتميزروضة البراءة لألطفال

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدمتميزمتميزروضة المنهل لألطفال

حكوميةجيدمتميزمتميزالنخبة النموذجية
وزارة التربية والتعليم / 

نموذجية

حكوميةجيدجيدمتميزالقيم النوذجية
وزارة التربية والتعليم / 

نموذجية

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدمتميزمتميزمركز تطوير رياض االطفال

بريطانيخاصةجيدجيدمتميزكلية دبي

بريطانيخاصةجيدجيدمتميزمدرسة جيمس جميرا اإلبتدائية الخاصة

بريطانيخاصةجيدمتميزمتميزجيمس ويلنجتون انترناشيونال

بريطانيخاصةمتميزجيدمتميزكلية جميرا

بريطانيخاصةمتميزجيدمتميزمدرسة جميرا للتخاطب باإلنجليزية

بريطانيخاصةمتميزمتميزمتميزكينجز دبي

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدمتميزأم سقيم للتعليم األساسي للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولجيدجيداأللفية للتعليم األساسي للبنات

بريطانيخاصةغير مقبولمقبولجيدمدرسة األمين الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدروضة األنوار لألطفال

الظهرة للتعليم األساسي والثانوي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيد

اإلبداع النموذجية للتعليم األساسي 
للبنات

حكوميةمقبولجيدجيد
وزارة التربية والتعليم / 

نموذجية

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولجيدجيدروضة الفضيلة لألطفال

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولجيدروضة الفردوس لألطفال

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولجيدجيدروضة الحكمة لألطفال

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولجيدروضة الهدى لألطفال

أكاديمية المزهر األمريكية للبنات 
الخاصة

أمريكيخاصةجيدجيدجيد

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدروضة الربيع لألطفال

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدالراية للتعليم الثانوي للبنات
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اسم المدرسة
السنة الحالية
2011-2010

المنهاج التعليمينوع المدرسة2010-20092009-2008

حكوميةجيدجيدجيدالسعادة للتعليم األساسي للبنات
وزارة التربية والتعليم / مدارس 

الغد

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدالصفوح للتعليم الثانوي للبنات

الثاني من ديسمبر للتعليم األساسي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيد

الواحة للتعليم األساسي والثانوي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدمقبولجيد

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدالوصل للتعليم األساسي للبنات

أمريكيخاصةجيدجيدجيدالمدرسة االمريكية بدبى

أنيسة األنصارية للتعليم األساسي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولجيد

أسماء بنت النعمان للتعليم الثانوي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيد

بريطانيخاصةمقبولجيدجيدمدرسة كامبردج انترناشيونال

هندي)CBSE(خاصة-جيدجيدمدرسة دلهي الخاصة - دبي

أمريكي/البكالوريا الدوليةخاصةجيدجيدجيدأكاديمية دبي األمريكية

بريطانيخاصةمقبولجيدجيدمدرس�ة دب�ي البريط�اني�ة

بريطانيخاصةجيدجيدجيدكلية دبي للتخاطب باإلنجليزية

بريطانيخاصةجيدجيدجيدمدرسة دبي للتخاطب باإلنجليزية

بريطانيخاصةمقبولمقبولجيدمدرسة جواهر دبي الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيددبي للتعليم الثانوي للبنين

البكالوريا الدوليةخاصةمقبولجيدجيددبي إنترناشيونال أكاديمي

هندي)CISCE(خاصة-جيدجيدمدرسة دبي الثانوية الحديثة

أمريكيخاصةجيدجيدجيدمدرسة دبي الوطنية - البرشاء

أمريكيخاصةجيدجيدجيدمدرسة دبي الوطنية - الطوار

بريطانيخاصةمقبولمقبولجيدمدرسة تالميذ دبي الخاصة

بريطاني/البكالوريا الدوليةخاصةمقبولجيدجيدمدرسة اإلمارات الدولية - جميرا

بريطانيخاصةمقبولجيدجيدجيمس رويال دبى

بريطانيخاصةجيدجيدجيدجيمس ولينجتون اإلبتدائية

البكالوريا الدوليةخاصةمقبولجيدجيدأكاديمية جيمس العالمية

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدغرناطة للتعليم األساسي للبنات

البكالوريا الدوليةخاصةجيدجيدجيدمدرسة جرين فيلد كميونتي
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اسم المدرسة
السنة الحالية
2011-2010

المنهاج التعليمينوع المدرسة2010-20092009-2008

أمريكيخاصةمقبولمقبولجيدمدرسة جرين وود إنترناشيونال

حصة بنت المر للتعليم األساسي 
للبنات

حكوميةمقبولمقبولجيد
وزارة التربية والتعليم / مدارس 

الغد

هند بنت مكتوم للتعليم األساسي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيد

بريطانيخاصةجيدجيدجيدمدرسة اآلفاق االنجليزية

يابانيخاصةجيدجيدجيدالمدرسة اليابانية بدبي

بريطانيخاصةجيدجيدجيدمدرسة جبل على اإلبتدائية

هندي)ICSE(خاصة--جيدمدرسة جيه اس اس الدولية

مدرسة جميرا للتخاطب باالنجليزية - 
المرابع العربية

بريطانيخاصةمتميزجيدجيد

حكوميةجيدجيدجيدجميرا النموذجية للنعليم األساسي
وزارة التربية والتعليم / 

نموذجية

خديجة بنت خويلد للتعليم األساسي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولجيد

لطيفة بنت حمدان للتعليم األساسي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولجيد

فرنسيخاصةجيدجيدجيدالمدرسة الفرنسية الدولية الخاصة

فرنسيخاصةجيدجيدجيدثانوية جورج بومبيدو

فرنسيخاصةمقبولمقبولجيدمدرسة جورج بومبيدو الخاصة )ابتدائي(

فرنسيخاصةجيدمقبولجيدالمدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة

حكوميةمقبولمقبولجيدمارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات
وزارة التربية والتعليم / مدارس 

الغد

حكوميةجيدجيدجيدمحمد بن راشد للتعليم الثانوي للبنين
وزارة التربية والتعليم / 

نموذجية

مدرسة ند الحمر للتعليم األساسي 
للبنات

حكوميةجيدجيدجيد
وزارة التربية والتعليم / مدارس 

الغد

حكوميةجيدجيدجيدعمر بن الخطاب النموذجية للبنين
وزارة التربية والتعليم / 

نموذجية

هندي)CBSE(خاصة-جيدجيدمدرستنا الثانوية اإلنجليزية - دبي

هندي)CBSE(خاصة-مقبولجيدمدرستنا العليا الخاصة

هندي)CBSE(خاصة-مقبولجيدمدرستنا الهندية

بريطانيخاصةجيدجيدجيدمدرسة كوين انترناشيونال

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدقرطبة للتعليم األساسي للبنات

بريطانيخاصةجيدمقبولجيدمدرسة رافلز الدولية - جنوب



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

187

اسم المدرسة
السنة الحالية
2011-2010

المنهاج التعليمينوع المدرسة2010-20092009-2008

هندي)CBSE(خاصة-جيدجيدمدرسة راجا جيري العالمية - دبي

بريطانيخاصةمقبولمقبولجيدمدرسة ريجنت انترناشيونال

بريطاني/البكالوريا الدوليةخاصةجيدجيدجيدمدرسة ريبتون

سلمى األنصارية للتعليم األساسي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيد

القديسة مريم الكاثوليكية الثانوية 
- دبي

بريطانيخاصةجيدمقبولجيد

بريطانيخاصةجيدمقبولجيدمدرسة ستار الدولية - مردف

بريطانيخاصةمقبولجيدجيدمدرسة ستار الدولية أم الشيف

سلطان العويس للتعليم األساسي 
للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيد

هندي)CBSE(خاصة-مقبولجيدمدرسة ايليت االنجليزية

بريطانيخاصةجيدجيدجيدالكلية اإلنجليزية - دبي

هندي)CBSE(خاصة-جيدجيدالمدرسة الهندية الثانوية

هندي)CBSE(خاصة-جيدجيدالمدرسة الهندية الثانوية - فرع

هندي)CBSE(خاصة-جيدجيدمدرس��ة األلفية الخاصة

بريطانيخاصةمقبولجيدجيدمدرسة البحث العلمي

أمريكي/البكالوريا الدوليةخاصةمقبولجيدجيدالمدرسة العالمية األميركية

البكالوريا الدوليةخاصةجيدجيدجيدم�درس�ة أبت�اون

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدجيدزعبيل للتعليم الثانوي للبنات

زايد بن سلطان للتعليم األساسي 
للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدمقبولجيد

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولأبو حنيفة للتعليم األساسي للبنين

أحمد بن سليم للتعليم األساسي 
للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبول

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولأحمد بن راشد للتعليم األساسي

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولاألحمدية للتعليم األساسي للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولغير مقبولمقبولاألقصى للتعليم األساسي للبنين

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة األرقم الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالعذبة للتعليم األساسي للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالعوير للتعليم األساسي للبنات

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولروضة البساتين الخاصة – فرع الخوانيج
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بريطانيخاصةمقبولمقبولمقبولالضيافة الثانوية

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولاالدريسي للتعليم األساسي للبنين

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة اإليمان الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةغير مقبولغير مقبولمقبولالحديبية للتعليم األساسي للبنات

أمريكيخاصةجيدمقبولمقبولاالتحاد الخاصة - الممزر

أمريكيخاصةجيدمقبولمقبولمدرسة االتحاد الخاصة - جميرا

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالجاحظ للتعليم األساسي للبنين

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة الخليج الوطنية

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالخنساء للتعليم األساسي للبنات

الخلفاء الراشدين للتعليم األساسي 
للبنين

حكوميةغير مقبولغير مقبولمقبول
وزارة التربية والتعليم / مدارس 

الغد

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولجيدمقبولروضة الخلود لألطفال

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالكويت للتعليم األساسي للبنات

الليسيلي للتعليم األساسي والثانوي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدمقبولمقبول

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالمعارف للتعليم الثانوي للبنين

أمريكيخاصةغير مقبولمقبولمقبولمدرسة المعارف الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةغير مقبولغير مقبولمقبولآل المكتوم للتعليم األساسي للبنين

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة المواكب - البرشاء

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة المواكب - القرهود

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالمزهر للتعليم األساسي للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولغير مقبولمقبولالمهلب للتعليم األساسي للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالنهضة للتعليم األساسي للبنات

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة الراشد الصالح الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالرازي للتعليم األساسي للبنين

بريطانيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة الصادق اإلسالمية اإلنجليزية

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالسعيدية للتعليم األساسي للبنين

حكوميةمقبولمقبولمقبولالصفا للتعليم الثانوي للبنين
وزارة التربية والتعليم / مدارس 

الغد

بريطانيخاصةجيدمقبولمقبولمدرسة الصفا الخاصة
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بريطانيخاصةجيدمقبولمقبولمدرسة السالم الخاصة

مدرسة السالم للتعليم األساسي 
والثانوي للبنات

وزارة التربية والتعليمحكومية--مقبول

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولغير مقبولمقبولالشعب للتعليم األساسي للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالشعراوي للتعليم الثانوي للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالشافعي للتعليم األساسي للبنين

وزارة التربية والتعليمخاصةغير مقبولمقبولمقبولمدرسة الشروق الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدمقبولمقبولروضة الشروق لألطفال

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة الثريا الخاصة

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولالوحيدة للتعليم الثانوي للبنين

الوطن العربي للتعليم األساسي 
والثانوي

وزارة التربية والتعليمحكوميةغير مقبولغير مقبولمقبول

بريطانيخاصة--مقبولمدرسة أكاديمية الورود الخاصة

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة االمريكية الدولية

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدجيدمقبولآمنة بنت وهب للتعليم الثانوي للبنات

بريطانيخاصةمقبولغير مقبولمقبولمدرسة التفاحة العالمية

بريطانيخاصةغير مقبولمقبولمقبولمدرسة الوحدة العربية

أمريكيخاصة--مقبولأكاديمية برادينتون بريباراتوري

هندي)CBSE(خاصة-مقبولمقبولمدرسة الهالل االنجليزية

البكالوريا الدوليةخاصةجيدجيدمقبولمدرسة دار المعرفة الخاصة

بريطاني/البكالوريا الدوليةخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة ديرة الدولية

بريطانيخاصة--مقبولمدرسة ديرة الخاصة

بريطانيخاصةجيدمقبولمقبولمدرسة دبي كرمل

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة دبي الدولية - القرهود

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة دبي الدولية - القوز

وزارة التربية والتعليم/أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة دبي للتربية الحديثة

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولروضة أطفال شرطة دبي - فرع بر دبي

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولروضة اطفال شرطة دبي - فرع ديرة

هندي)CBSE(خاصة-مقبولمقبولمدرسة اإلمارات للتخاطب باالنجليزية

بريطاني/البكالوريا الدوليةخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة اإلمارات الدولية - ميدوز



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

190

اسم المدرسة
السنة الحالية
2011-2010

المنهاج التعليمينوع المدرسة2010-20092009-2008

بريطانيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرس����ة وينشست���ر الخاصة

ألمانيخاصةجيدمقبولمقبولالمدرسة األلمانية الدولية

هندي)CBSE(خاصة-مقبولمقبولالخليج الهندية الثانوية

هندي)CBSE(خاصة-مقبولمقبولمدرسة الخليج النموذجية

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولحمدان بن راشد للتعليم الثانوي للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولحتا للتعليم األساسي للبنين

مدرسة صاحب السمو الشيخ راشد آل 
مكتوم الباكستانية - دبي

باكستانيخاصة-مقبولمقبول

وزارة التربية والتعليم/أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولالمدرسة األكاديمية الدولية

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولالمدرسة الدولية للفنون و العلوم

SABIS )بريطاني / أمريكي(خاصةجيدجيدمقبولمدرسة الشويفات الدولية - دبي

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولالمدرسة اإلسالمية للتربية والتعليم

أمريكيخاصةغير مقبولمقبولمقبولمدرسة مردف الخاصة

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولالمدارس األهلية الخيرية الخاصة

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة الوحدة العربية الجديدة

هندي)CBSE(خاصة-مقبولمقبولالمدرسة الهندية النموذجية الجديدة

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة العالم الجديد الخاصة

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة النبراس الدولية

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولعتبة بن عزوان للتعليم األساسي للبنين

أمريكيخاصةمقبولجيدمقبولمدرسة فيالدلفيا الخاصة

مدرسة األميرة هيا بنت الحسين للتعليم 
األساسي والثانوي للبنات

وزارة التربية والتعليمحكومية--مقبول

بريطانيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة بريستين الخاصة

بريطانيخاصةمقبولجيدمقبولمدرسة رافلز الدولية - غرب

راشد بن سعيد للتعليم األساسي 
والثانوي للبنين

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبول

سكينة بنت الحسين للتعليم الثانوي 
للبنات

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبول

وزارة التربية والتعليمحكوميةمقبولمقبولمقبولسارة للتعليم األساسي للبنات

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة المهارات الحديثة الخاصة

أمريكيخاصةمقبولمقبولمقبولالشارقة األمريكية الدولية

بريطانيخاصةغير مقبولمقبولمقبولمدرسة ستار الدولية - الطوار
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هندي)CBSE(خاصة-مقبولمقبولالمدرسة المركزية

بريطانيخاصةمقبولمقبولمقبولذي سيتي سكول انترناشيونال

روسيخاصةجيدمقبولمقبولالمدرسة الروسية الخاصة

هندي)CBSE(خاصة-مقبولمقبولمدرسة الروضة اإلبتدائية

بريطانيخاصةغير مقبولمقبولمقبولمدرسة أكس��فورد

فلبينيخاصة--مقبولالمدرسة الفيليبينية

وزارة التربية والتعليمخاصةمقبولمقبولمقبولالمعهد الديني الخاص

المعهد الديني للتعليم األساسي 
والثانوي

وزارة التربية والتعليمحكوميةجيدمقبولمقبول

بريطانيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة شيفيلد الخاصة

بريطانيخاصةمقبولمقبولمقبولمدرسة وستمنيستر

فلبينيخاصةغير مقبولغير مقبولمقبولمدرسة يونايتد إنترناشيونال الخاصة

البكالوريا الدوليةخاصةمقبولمقبولمقبولمدرس�ة أبت�اون العلي�ا

وزارة التربية والتعليمخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولروضة البساتين الخاصة - حتا

وزارة التربية والتعليمخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولمدرسة الفالح النوذجية الخاصة

باكستانيخاصة-غير مقبولغير مقبولمدرسة الفاروق الباكستانية اإلسالمية

وزارة التربية والتعليم/أمريكيخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولمدرسة الحصن الخاصة

هندي)CBSE(خاصة-غير مقبولغير مقبولمدرسة المجد الهندية

هندي)CBSE(خاصة-غير مقبولغير مقبولالب��راع��م الع��ا م��ة

أمريكيخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولدبى األمريكية العلمية

أمريكيخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولمدرسة دبي العربية األمريكية الخاصة

أمريكيخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولمدرسة دبي األولى

بريطانيخاصةمقبولغير مقبولغير مقبولروضة أطفال دبي

بريطانيخاصةمقبولغير مقبولغير مقبولمدرسة اللغة اإلنجليزية الخاصة

هندي)CBSE(خاصة-غير مقبولغير مقبولمدرسة الورود الصغيرة اإلنجليزية

وزارة التربية والتعليمحكوميةغير مقبولغير مقبولغير مقبولمحمد نور للتعليم األساسي للبنين

أمريكيخاصةمقبولمقبولغير مقبولالمدرسة األكاديمية الجديدة

باكستانيخاصة-غير مقبولغير مقبولأكاديمية باكستان التعليمية الخاصة

بريطانيخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولالمدرسة األوروبية

بريطانيخاصةغير مقبولغير مقبولغير مقبولمدرسة النحو
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الملحق الثاني: 

المناهج التعليمية الُمطبقة في مدارس دبي

وزارة التربية التعليم )المدارس الحكومية(المنهاج التعليمي

المنهاج الوطني لوزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدةوصف موجز
مرحلة الروضة             لألطفال بعمر 4-5 سنوات

الحلقة األولى             للطلبة بعمر 6-11 سنة
الحلقة الثانية             للطلبة بعمر 12-15 سنة
الحلقة الثالثة             للطلبة بعمر 16-18 سنة

الفئة العمريةشهادة إتمام المرحلة الثانويةالشهادة 

االمتحانات الوطنية لوزارة التربية والتعليماالمتحانات/االختبارات المطلوبة
شهادة إتمام المرحلة الثانوية

امتحانات في الصف الثاني عشر. تقييم واختبارات مستمرة في المواد 
الدراسية في كل فصل دراسي لمدة ثالثة فصول دراسية. الدرجة المئوية 

اإلجمالية لثالثة فصول دراسية. 

16-18 سنة

http://www.moe.gov.ae/english/pages/default.aspxرابط مفيد على شبكة اإلنترنت

المملكة المتحدة- بريطانياالمنهاج التعليمي

المنهاج التعليمي في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. مرحلة الروضة، المرحلة االبتدائية، المرحلة وصف موجز
الثانوية، الكلية/ الثانوية العليا

المرحلة التأسيسية                         الحضانة، االستقبال: لألطفال بعمر 3-4 سنوات
المرحلة األساسية األولى             سنتين دراسيتين 1 و 2 للطلبة بعمر 5-6 سنوات

المرحلة األساسية الثانية             السنوات الدراسية من 3 إلى 6 للطلبة بعمر 7-10 سنوات
المرحلة األساسية الثالثة             السنوات الدراسية من 7 إلى 9 للطلبة بعمر 11-13 سنة

المرحلة األساسية الرابعة             GCSE  سنتين دراسيتين 10 و 11  للطلبة بعمر 13-14 سنة
المرحلة األساسية الخامسة        )مرحلة ما بعد 16 سنة(، المستوى AS والمستوى A سنتين

                                                                     دراسيتين للطلبة بعمر 16-17 سنة

شهادة الثانوية العامة ]GCSE[الشهادة 
]IGCSE[ شهادة الثانوية العامة الدولية

]GCE[ شهادة الثانوية العامة المستوى المتقدم / )A( مستويات

الفئة العمرية

مجلس االمتحانات البريطاني: االمتحانات/االختبارات المطلوبة
شهادة الثانوية العامة )GCSE(: مقرر سنتين دراسيتين، من 7 إلى 10 مواد 

امتحانات كامبردج
شهادة الثانوية العامة الدولية )IGCSE(: مقرر سنتين دراسيتين- مستويات 

أساسية ومستويات موسعة، دولية. 
مستويات )A(: المستوى المتقدم الفرعي )AS( في نهاية السنة الدراسية 

األولى
وحدات )A2( في نهاية السنة الدراسية الثانية.

4 أو 6 وحدات دراسية خالل سنتين دراسيتين يتم تقديمهم كمتطلبات ما 
قبل الدخول للجامعة. 

14-16 سنة 
14-16 سنة
16-18 سنة

/http://curriculum.qcda.gov.ukرابط مفيد على شبكة اإلنترنت
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الواليات المتحدة األمريكيةالمنهاج التعليمي

مناهج تعليمية من الواليات المتحدة األمريكية مثل المعايير التعليمية لوالية كاليفورنيا، وصف موجز
والمعايير التعليمية لوالية فيرجينيا، والمعايير التعليمية لوالية ماساتشوتستس، و المعايير 

التعليمية العامة للواليات المتحدة.

دبلوم المرحلة الثانوية.الشهادة 
)يتم الحصول عليه بعد النجاح في عدد محدد من المقررات اإلجبارية 

واالختيارية في المواد الدراسية(

الفئة العمرية

)اختبارات اختيارية(االمتحانات/االختبارات المطلوبة
من مرحلة التعليم المبكر إلى الصف الثامن: اختبار أيوا في المهارات 

األساسية.
السنة األخيرة في المدرسة: يتم وضع االختبارات من قبل مجلس الكلية في 

الواليات المتحدة األمريكية:
)SAT( تمرين على امتحان -)PAST( التقييم الدراسي األولي

)SAT I(  :االختبار التقييمي الدراسي
)SAT II( االختبار التقييمي الدراسي: االمتحان المتقدم

)اختبارات )SAT( أعاله هي اختبارات تمهيدية ما قبل الجامعة(
االمتحان المتقدم )AP(: امتحانات لتحصيل ساعات معتمدة في الجامعات.

 

4-14 سنة
16-18 سنة

/http://www.collegeboard.org رابط مفيد على شبكة اإلنترنت

المنهاج الوطني الهنديالمنهاج التعليمي

مجالس المنهاج الوطني الهندي.وصف موجز
)ICSE( المنهاج الهندي للتعليم الثانوي ،)CBSE( مجلس المنهاج التعليمي للتعليم الثانوي

ما قبل المرحلة االبتدائية                           لألطفال بعمر 3-5 سنوات
المرحلة االبتدائية، الصفوف 8-1         للطلبة بعمر 6-13 سنة

المرحلة الثانوية، الصفين 9 و10          للطلبة بعمر 14-15 سنة
الثانوية العليا، الصفين 11 و12           للطلبة بعمر 16-17 سنة

شهادة إتمام المرحلة الثانوية )الصف العاشر(الشهادات 
شهادة الثانوية العليا )الصف الثاني عشر(

الفئة العمرية

امتحانات شهادة الثانوية لعموم الهند )AISSCE(، الصف العاشراالمتحانات/االختبارات المطلوبة
امتحانات شهادة الثانوية لعموم الهند )AISSCE(، الصف الثاني عشر

14-15 سنة

16-17 سنة

/http://www.cbse.nic.inرابط مفيد على شبكة اإلنترنت

وزارة التربية التعليم )المدارس الخاصة(المنهاج التعليمي

المنهاج الوطني لوزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدةوصف موجز
مرحلة الروضة       لألطفال بعمر 4-5 سنوات

الحلقة األولى         للطلبة بعمر 6-11 سنة
الحلقة الثانية         للطلبة بعمر 12-15 سنة

الحلقة الثالثة         للطلبة بعمر 16-18 سنة 

الفئة العمريةشهادة إتمام المرحلة الثانوية )16-18 سنة(الشهادة 

االمتحانات الوطنية لوزارة التربية والتعليماالمتحانات/االختبارات المطلوبة
شهادة إتمام امتحانات المرحلة الثانوية في الصف الثاني عشر.

تقييم واختبارات مستمرة في المواد الدراسية في كل فصل دراسي لمدة 
ثالثة فصول دراسية.

الدرجة المئوية اإلجمالية لثالثة فصول دراسية.

16-18 سنة

http://www.moe.gov.ae/english/pages/default.aspxرابط مفيد على شبكة اإلنترنت
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البكالوريا الدولية-IBالمنهاج التعليمي

برنامج المرحلة االبتدائية )PYP( لألطفال والطلبة بعمر 3-13 سنة  )3 مدارس مرخصة و5 مدارس وصف موجز
مرشحة(

برنامج المرحلة المتوسطة )MYP( للطلبة بعمر 12-16 سنة  )2 مدارس مرخصة و3 مدارس 
مرشحة(

برنامج الدبلوم )DP( آخر سنتين دراسيتين )12 مدرسة مرخصة(
شهادة البكالوريا الدولية المهنية )IBCC(، آخر سنتين دراسيتين )مدرسة واحدة مرخصة(

يمتد دبلوم البكالوريا الدولية لسنتين دراسيتين ويقدم مواد دراسية في المستويين األعلى 
والنظامي، إضافًة إلى ثالث متطلبات أساسية أخرى.

الفئة العمريةدبلوم البكالوريا الدوليةالشهادة

يتم تقييم برنامج المرحلة المتوسطة داخل المدرسة ويتم مراجعته خارجيًا. االمتحانات/االختبارات المطلوبة
امتحانات البكالوريا الدولية لدبلوم البكالوريا الدولية.

12-16 سنة
16-18 سنة

/http://www.ibo.orgرابط مفيد على شبكة اإلنترنت

المنهاج الوطني اإليرانيالمنهاج التعليمي

مرحلة الروضة                                                                                           لألطفال بعمر 5-6 سنواتوصف موجز
المرحلة االبتدائية/دابستان، الصفوف 1-5                             للطلبة بعمر 6-11 سنة

المرحلة الثانوية الدنيا/ راهنامايي، الصفوف 6-8              للطلبة بعمر 11-14 سنة
المرحلة الثانوية العليا/دابيريستان، الصفوف 9-11        للطلبة بعمر 14-16 سنة
مقرر ما قبل الجامعة                                                                            للطلبة بعمر 17-18 سنة

الفئة العمريةدبلوم المرحلة الثانوية/ دبلوم-ميتيفاسيث لدخول الجامعة.الشهادات

امتحانات وطنية موحدة )USE(- اختبارات موحدة للطلبة المتخرجين من االمتحانات/االختبارات المطلوبة
المرحلة الثانوية تؤهلهم لدخول مرحلة التعليم العالي.

امتحانات دخول الجامعة )كونكور(.

آخر سنة دراسية.

آخر سنة دراسية.

/http://www.medu.ir/Portal/Homeرابط مفيد على شبكة اإلنترنت
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المنهاج الوطني الفرنسيالمنهاج التعليمي

مرحلة الروضة، والمرحلة االبتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة العليا:وصف موجز
المرحلة التحضيرية ]CP[                            عمر  6-7 سنوات
المرحلة االبتدائية ]CE1[                             عمر  7-8 سنوات
المرحلة االبتدائية ]CE2[                             عمر  8-9 سنوات

المرحلة المتوسطة ]CM1[                    عمر  9-10 سنوات   
المرحلة المتوسطة ]CM2[                    عمر  10-11 سنة   

المرحلة المتوسطة ]سادس، خامس، رابع، ثالث[  عمر  11-15 سنة   
المرحلة العليا ]الثاني، األول، نهائي[             عمر  15-18 سنة

شهادة الدبلوم الوطني/ شهادة المرحلة المتوسطة الفرنسية )بريفيه(الشهادات
]الصف التاسع[

البكالوريا الفرنسية ]الصف الثاني عشر[

الفئة العمرية

المرحلة االبتدائية، الصف األول]CE1[االمتحانات/االختبارات المطلوبة
]CE2[ المرحلة االبتدائية الصف الثاني

المرحلة المتوسطة، الصف التاسع )بريفيه(
البكالوريا، الصف الثاني عشر

 7-8 سنوات
10-11 سنة
14-15 سنة
17-18 سنة

/http://www.education.gouv.frرابط مفيد على شبكة اإلنترنت

المنهاج الوطني الباكستانيلمنهاج التعليمي

الحضانة والروضة                                                      لألطفال بعمر 3-5 سنواتوصف موجز
المرحلة االبتدائية، الصفوف 1-5                     للطلبة بعمر 6-10 سنوات

المرحلة المتوسطة، الصفوف 6-8              للطلبة بعمر 11-13 سنة
المرحلة الثانوية، الصفين 9-10                      للطلبة بعمر 14-15 سنة
بعد الثانوية )FA/FS(، الصفين 11-12         للطلبة بعمر 16-17 سنة

شهادة الثانوية )SSC(، الصف العاشرالشهادات
شهادة الثانوية العليا )HSC(، الصف الثاني عشر، تؤهل للحصول على دبلوم 

 .)FS( أو دبلوم علمي )FA( أدبي

الفئة العمرية

مجالس االمتحانات:االمتحانات/االختبارات المطلوبة
)FBISE( المجلس االتحادي للتعليم الثانوي والثانوي العالي

)BISE( مجلس التعليم الثانوي والثانوي العالي
االختبارات الموحدة، الصف التاسع

اختبار شهادة الثانوية، الصف العاشر،
اختبار شهادة الثانوية العليا، الصف الثاني عشر

 

14-15 سنة
16-17 سنة

http://www.moe.gov.pk/nchd1.htmرابط مفيد على شبكة اإلنترنت
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المنهاج الوطني الفليبينيالمنهاج التعليمي

الروضة                                         لألطفال بعمر 3-6 سنواتوصف موجز
المرحلة االبتدائية                   للطلبة بعمر 6-12 سنة

المرحلة الثانوية الدنيا        للطلبة بعمر 12-16 سنة
المرحلة الثانوية العليا       للطلبة بعمر 16-18 سنة

الفئة العمريةدبلوم المرحلة الثانويةالشهادات

اختبار اإلنجاز الوطني )NAT(االمتحانات/االختبارات المطلوبة
امتحانات دخول الجامعة )CEE( بإشراف مؤسسات التعليم العالي

12 سنة
18 سنة

http://www.deped.gov.ph/search.asp?searchcat=m&textfield=curriculumرابط مفيد على شبكة اإلنترنت

المناهج التعليمية األلمانية المنهاج التعليمي

الروضة                                                                                              لألطفال بعمر 3-5 سنواتوصف موجز
االبتدائية )Grundschule(، الصفوف 1-4                    للطلبة بعمر 6-10 سنوات

الثانوية، الصفوف 5-10                                                       للطلبة بعمر 11-16 سنة
الثانوية العامة )Hauptschule( الصفين 11 و 12 مهني وقت جزئي: للطلبة بعمر 16-17 سنة

أو
الثانوية العليا )Realschule( الصفين 11 و12 مهني وقت كامل للطلبة بعمر 16-17 سنة

أو
الثانوية )Gymnasium(الصفين 11و 12 االستمرار في )Gymnasium(، للطلبة بعمر 16-17 سنة

أو الشاملة )Gesamptschule(الصفين 11 و12 االستمرار في )Gesamtschule( للطلبة بعمر 
16-17 سنة

 )Hauptschule وRealschule (مهني
)Gesamptschule( مهني أو الصف 13 تحضير )Arbitur(، للطلبة بعمر 16-17 سنة

)Gymnasium( الصف 13 تحضير )Arbitur( للطلبة بعمر 16-17 سنة.

مؤهل )Arbitur( لدخول الجامعة )لدخول الجامعة بعد إتمام Gymnasium الشهادة
 )Gesamtschule أو

الفئة العمرية

امتحانات في الصف العاشر.االمتحانات/االختبارات المطلوبة
امتحانات الصف الثالث عشر وتحضير )Arbitur( ومؤهل دخول الجامعة )بعد 

)Gesamtschule أو Gymnasium إتمام

15-16 سنة
17-18 سنة

/http://www.bmbf.de/enرابط مفيد على شبكة اإلنترنت

المنهاج الوطني اليابانيالمنهاج التعليمي

الروضة )Yochien(                                                                    لألطفال بعمر 3-5 سنواتوصف موجز
االبتدائية )Shogakkou(                                                        للطلبة بعمر 6-12 سنة

الثانوية الدنيا )Chugakkou(                                              للطلبة بعمر 12-15 سنة
الثانوية العليا )Koukou; Koutougakkou(               للطلبة بعمر 15-18 سنة.

الفئة العمريةشهادة الثانوية اليابانيةالشهادات

امتحانات موحدة.االمتحانات/االختبارات المطلوبة
الدخول إلى المرحلة الثانوية العليا من خالل امتحان دخول.

years 18-12 
years 15    

http://www.mext.go.jp/english/a05.htmرابط مفيد على شبكة اإلنترنت
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المنهاج الوطني الروسيالمنهاج التعليمي

الروضة                                                                                   لألطفال بعمر 5-6 سنواتوصف موجز
االبتدائية   الصفوف 1-4                                             للطلبة بعمر 6-9 سنوات
المتوسطة  الصفوف 5-9                                        للطلبة بعمر 10-14 سنة
الثانوية   الصفوف 10-11                                         للطلبة بعمر 15-16 سنة

الفئة العمريةشهادة إتمام المرحلة الثانوية العامةالشهادات

امتحانات وطنية موحدة )USE(- اختبارات موحدة للطلبة المتخرجين من االمتحانات/االختبارات المطلوبة
المرحلة الثانوية تؤهلهم لدخول مرحلة التعليم العالي.

آخر سنة دراسية

/http://eng.mon.gov.ruرابط مفيد على شبكة اإلنترنت
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الملحق الثالث: 
شرح مبسط لمؤشرات الجودة

يستخدم فريق الرقابة المدرسية مؤشرات الجودة لتقييم أداء المدارس.

ُمؤشر الجودة األول: مدى التقدم الدراسي للطلبة في المواد الدراسية األساسية

يغطي هذا المؤشر الجانبين التاليين:

• تحصيل الطلبة في كل مادة من المواد الدراسية قياسًا إلى المستويات العالمية- تقييم ما يعرفه الطالب ويفهمه 	
وما يستطيع الطلبة فعله في كل مادة من المواد الدراسية الرئيسية مقارنة بالمستويات التي يحققها الطلبة في 

مثل أعمارهم في البلدان األخرى.

• فترة 	 في  والفهم  والمهارات  المعرفة  في  الطلبة  حققه  الذي  التطور  مدى  تقييم  الوقت-  بمرور  الدراسي  التقدم 
ُمحددة، مثل بداية ونهاية العام الدراسي، باإلضافة إلى تقدمهم في الحصص الدراسية.

المؤشر الثاني: مدى التطور الشخصي واالجتماعي للطلبة

يُغطي ُمؤشر الجودة كاًل من الجوانب الثالثة التالية:

• المواقف والسلوك- تقييم مدى جودة سلوك الطلبة، ومستوى جودة العالقات التي تربطهم بمعلميهم، وحسهم 	
الوقت  في  المدرسة  إلى  بالحضور  التزامهم  ومدى  الصحية،  الحياة  أساليب  باتباع  التزامهم  ومدى  بالمسؤولية 

المحدد، ومدى التزامهم بمواعيد وأوقات الحصص الدراسية.

• ألهمية 	 الطلبة  فهم  جودة  مستوى  تقييم  دبي-  في  المحلية  والتقاليد  للثقافة  وتقديرهم  لإلسالم،  الطلبة  فهم 
دبي،  إمارة  في  المحلية  والتقاليد  للثقافة  تقديرهم  جودة  ومستوى  اليومية،  حياتهم  في  األساسي  ودوره  اإلسالم 
الثقافات  متعدد  دبي  مجتمع  ولطابع  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطنية  للهوية  تقديرهم  جودة  ومستوى 

وللثقافة عمومًا. 

• المدرسة 	 في  لمسؤولياتهم  الطلبة  فهم  جودة  مستوى  والبيئي-تقييم  االقتصادي  والفهم  المدني  الوعي 
كأعضاء في المجتمع، تقييم مدى فهم الطلبة لمكانة دبي في العالم، ومسيرة تطورها خالل السنوات الماضية، 
ومدى وعيهم بكيفية مساهمتهم المستقبلية في مسيرة تقدم دبي وازدهارها، ومدى فهمهم ومعرفتهم بالقضايا 

البيئية المحلية والعالمية.

المؤشر الثالث: مدى جودة التعليم والتعلم

يُغطي ُمؤشر الجودة هذا كاًل من الجوانب الثالثة التالية:

• أساليب 	 ألفضل  فهمهم  ومدى  الدراسية،  بموادهم  المعلمين  معرفة  مدى  تقييم  فعال-  تعلم  أجل  من  التدريس 
فعالية  ومدى  وتنظيمها،  الدراسية  لحصصهم  تخطيطهم  جودة  ومدى  قدراتهم،  اختالف  على  طلبتهم  تعلم 
المعلمين في استخدام األسئلة والمصادر التعليمية المتاحة غير الكتاب المدرسي المقرر لمساعدة طلبتهم على 

التعلم ومدى تشجيع التدريس للطلبة على العمل باستقاللية والتفكير باالعتماد على أنفسهم.
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• دون 	 الجماعي  العمل  على  وقدرتهم  تعلمهم،  في  الطلبة  مشاركة  جودة  مدى  تقييم  الطلبة-  تعّلم  جودة  مدى 
الحاجة إلى توجيهات المعلم، ومدى قدرة الطلبة على تطبيق ما يتعلمونه في حياتهم اليومية وبما يتعلمونه في 
الدراسية األخرى، ومدى قدرتهم على البحث واالكتشاف باستقاللية، ومدى قدرة الطلبة في حل المشكالت  المواد 

والتفكير بأسلوب ناقد.

• يتيحونه 	 الذي  والمجال  طلبتهم،  أداء  جودة  مدى  تقييم  على  التركيز  في  المعلمين  عمل  جودة  مدى  التقييم- 
لطلبتهم ليعرفوا ما يتوجب عليهم فعله لتطوير عملهم، وقدرتهم على إعداد الطلبة ليقوموا بتقييم أعمالهم 
التقييم، ومدى فعالية استخدام  المعلمين بطلبتهم ومدى صحة معلومات  أحيانًا، ومدى معرفة  وأعمال زمالئهم 

المعلمين لهذه المعلومات في تدريس المنهاج التعليمي وتعديله وتقديم الدعم للطلبة. 

المؤشر الرابع: جودة المنهاج التعليمي

تقييم  ويتم  الالصفية.  واألنشطة  التعليمية  الزيارات  ذلك  في  بما  المدرسة  تُعلمه  ما  كل  التعليمي  المنهاج  يتضمن 
مستوى جودة المنهاج التعليمي من حيث اتساعه وتنوعه ونطاق المواد الدراسية الذي يوفره، ومدى ترابط هذه المواد 
معًا، ونطاق الخيارات التي يُوفرها لطلبة الصفوف العليا والتحديات التي تقدمها األنشطة التعليمية لهم. كما يقّيم جهاز 
الرقابة مدى تلبية المنهاج التعليمي الحتياجات الطلبة، خاصة أولئك الذين يُعانون من صعوبات في التعّلم باإلضافة 
التي يقدمها للطلبة ليتعلموا من  بالمجتمع، والفرص  التعليمي  المنهاج  ارتباط  المتفوقين، ومدى جودة  الطلبة  إلى 

مجتمعهم المحلي.

المؤشر الخامس: مدى جودة دعم وحماية الطلبة

يُغطي هذا المؤشر الجانبين الرئيسيين التاليين:

• ومدى 	 الطلبة،  سالمة  من  للتأكد  المدرسة  بها  تقوم  التي  واإلجراءات  الترتيبات  جميع  تقييم  والسالمة-  الصحة 
مالءمة المباني والحافالت المدرسية لشروط السالمة، والحفاظ على نظافة المباني وتقديم الرعاية الطبية للطلبة. 
ويتم أيضًا تقييم مدى نجاح المدرسة في تعزيز اتباع أساليب الحياة الصحية بين طلبتها، مثل توعيتهم حول نظم 

الغذاء الصحي والتمارين الرياضية، وتقييم مدى رعاية المدرسة لطلبتها من جميع الجوانب.

• جودة الدعم- تقييم مدى جودة العالقة بين كادر المدرسة والطلبة، وكيفية تعامل كادر المدرسة مع سلوك الطلبة، 	
وجودة اإلرشاد والتوجيه الُمقدم لهم. وتقييم مدى جودة متابعة المدرسة لتوفير التنشئة السليمة للطلبة ومتابعة 
بالمواعيد  االلتزام  على  ومواظبتهم  الطلبة  حضور  إدارة  إلى  باإلضافة  للطلبة  الفردي  الدراسي  التقدم  مستويات 

واألوقات المحددة في المدرسة.

المؤشر السادس: مستوى جودة قيادة المدرسة وإدارتها

يغطي هذا الُمؤشر الجوانب الخمسة التالية:

• قدرات قيادة المدرسة وإدارتها- تقييم مدى جودة الرؤية التي تقدمها للمدرسة، وقدرتها على توجيه الكادر لتحقيق 	
التطوير المنشود، وفيما إذا كانوا يمتلكون الخبرات والمهارات الالزمة لتحقيق التطوير، ومدى قدرة قيادة المدرسة 
على تشارك مسؤوليات التطوير مع كادر المدرسة، لضمان تركيز الجميع بمن فيهم منسقي المواد الدراسية على 
رفع المستويات. ويتم التركيز أيضًا على تقييم مدى جودة قيادة المدرسة في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى التطوير 

المهني لدى أعضاء فرقهم وإدارة أدائهم، وإدارة التغييرات أثناء تطوير المدرسة.
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• التقييم الذاتي والتخطيط للتطوير- تقييم مدى معرفة قيادة المدرسة بنقاط القوة ومواطن الضعف في المدرسة، 	
إلى  المدرسة  قيادة  استجابة  ومدى  المدرسة،  تُوفره  الذي  التعليم  جودة  وتحسين  لتطوير  خططهم  فعالية  ومدى 
التوصيات التي قدمتها عمليات الرقابة المدرسية السابقة، ومدى تأثير المبادرات التي تتخذها على تطوير المخرجات 

التعليمية للطلبة.

• في 	 إشراكهم  ودرجة  األمور  أولياء  مع  المدرسة  تواصل  مدى  تقييم   - والمجتمع  األمور  أولياء  مع  الشراكة  عالقات 
المجتمع  روابط وصالت مع  المدرسة في تأسيس  االعتبار جهود  التربويون بعين  المقيمون  يأخذ  و  أبنائهم،  تعليم 

بغرض دعم تطور الطلبة.

• دور مجلس األمناء- يفترض في جميع المدارس أن يكون فيها مجالس أمناء أو مجالس استشارية، حيث يتم تقييم 	
على  المدرسة  مساعدة  على  المجلس  قدرة  ومدى  المدرسة.  لقيادة  ودعمها  المجالس  لهذه  اإليجابي  التأثير  مدى 
التطوير ومساءلتها عن جودة أدائها، ويتم أيضًا تقييم مستوى تمثيل أعضاء المجلس لمجتمع المدرسة واالستماع 

آلرائهم.

• اإلدارة وكادر المدرسة ومرافقها ومصادرها- تقييم مدى قدرة المدرسة على إدارة شؤونها اإلدارية اليومية، ومدى جودة 	
بيئة التعّلم التي توفرها المدرسة، ومدى جودة استخدامها للمرافق، وجودة مواردها البشرية ومدى توظيفها لتوفير 

أفضل تعليم ممكن لطلبتها.



جهاز الرقابة المدرسية في دبي التقرير السنوي 2011

201

الملحق الرابع: 
مسرد المصطلحات

يهدف هذا المسرد إلى ضمان حصول جميع مستخدمي هذا الدليل على الفهم ذاته أثناء التحدث عن جانب محدد في 
التعليم. وال يجب التعامل مع المصطلحات الواردة في هذا المسرد على أنها تعاريف نهائية في جميع الظروف والحاالت. 
للتعاريف  تبعًا  أدناه  الواردة  والمصطلحات  الكلمات  باستخدام  نوصي  المدارس،  في  الرقابة  عمليات  يخص  وفيما 
الرقابة  جهاز  في  نرحب  بل  نهائيًا،  ليس  المسرد  هذا  في  الموجودة  المصطلحات  عدد  أن  ذكره  والجدير  أدناه.  المذكورة 

المدرسية بجميع االقتراحات المتعلقة بإضافة مصطلحات وتعاريف جديدة.

المعنىالكلمة أو العبارة 

تحّمل المدارس المسؤولية عن أدائها واإلجراءات التي تقوم بها.المحاسبة

قياس لمستوى النجاح الذي يحققه الطلبة في أي جانب من جوانب التعلم أو الحياة، سواء إنجاز
كانت تعليمية أو رياضية أو فنية أو إبداعية.

صعيد االعتماد األكاديمي على  المشابهة  التعليمية  المؤسسات  أو  المدرسة  تقييم  فيه  يتم  الذي  النظام 
إقرار  شهادة  المطلوبة  المعايير  تحقيق  عند  المدرسة  وتُمنح  عليها،  متفق  معايير  تحقيق 
بها  تتمتع  التي  واألداء  الكفاءة  مستويات  عادة  االعتماد  ويعرض  المعايير.  تلك  بتحقيق 

المدارس الخاصة.

تلقوه من تعليم، وهي عملية مستمرة تستخدم تقييم الطلبة لما  عملية اكتشاف مدى تعلم 
أشكااًل متنوعة لتحقيق أغراض مختلفة. ويعتمد التقييم البنائي على تقييم أعمال الطلبة 
على نحو منتظم ويتضمن تقديم تغذية راجعة توضح لهم كيفية تحسين مستوياتهم، 
التقييم  تنفيذ  ويتم  زمالئهم.  وأعمال  بأنفسهم  أعمالهم  تقييم  الطلبة  عمل  ويشتمل 
اإلجمالي كعملية رسمية في نهاية العام الدراسي أو عند نهاية الوحدة الدراسية، ويكون 

غالبًا على شكل امتحانات عامة أو اختبارات خارجية.

ليشمل تقييم من أجل التعلم ويمتد  الدرجات،  ووضع  الطلبة  أعمال  تصحيح  مسألة  عند  يتوقف  ال  الذي  التقييم 
لتحسين  بها  القيام  عليهم  التي  بالخطوات  بدقة  إعالمهم  عبر  الطلبة  لدى  التعلم  تعزيز 
أعمالهم، ومراجعة تقدمهم في إنجاز هذه التحسينات. وتُشارك هذه العملية الطلبة في 

تقييم أعمالهم وأعمال زمالئهم.

جميع المعلومات المتعلقة بما يعرفه الطلبة ويفهمه ويستطيعون فعله وتلك الناشئة معلومات التقييم
االختبارات  وبيانات  الفوتوغرافية  والصور  والمالحظات  والكتابية  الشفوية  تفاعالتهم  من 

واالمتحانات وتقييم الطلبة إلنجازاتهم بأنفسهم.

المتعارف تحصيل دراسي األداء  مقاييس  مع  بالمقارنة  عادًة  يقاس  وهو  الطلبة،  يبلغه  الذي  المستوى 
عليها، مثل نتائج االمتحانات واالختبارات.

مقارنة مستويات التحصيل الدراسي مع مدارس أخرى لها الظروف نفسها أو تطبق المنهاج معايير المقارنة
التعليمي نفسه. معايير المقارنة الخارجية هي عملية مقارنة أداء المدرسة مع مدارس أخرى 
فهم  على  وتساعدها  المدارس  أداء  مستوى  عن  صورة  المقارنة  عملية  تقدم  العالم.  من 

موقعها تبعًا لمعيار محدد.

هي اإلجراءات واألنظمة التي تمنع وتردع إيذاء األطفال وإهمالهم واستغاللهم وممارسة حماية الطفل
العنف ضدهم. 

أنشطة التعلم التي تستدعي عمل الطلبة سويًا لتحقيق مخرجات تعلم معينة.تعلم تعاوني

م لتحسين المهارات والفهم وتنمية الخبرات، ويشتمل ذلك على تطوير مهني مستمر أي تدريب أو تطوير مصمَّ
مجموعة واسعة من الفرص تتضمن دوراٍت وندوات أو حتى مشاهدات يسجلها معلمون 

آخرون.
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المعنىالكلمة أو العبارة 

أسلوب تفكير يستخدم فيه اإلنسان مخيلته إلبداع أفكار أو أشياء جديدة.تفكير إبداعي

األنشطة منهاج تعليمي لتدريسه من مواد وأنشطة داخل وخارج الصفوف، مثل  المدرسة  كل ما تخطط 
الالصفية والزيارات التعليمية وزيارات المحاضرين.

أي إعاقة طويلة األمد بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تعيق الشخص من المشاركة الكاملة اإلعاقة
والفاعلة في المجتمع بالمستوى نفسه الذي يستطيعه اآلخرون في التفاعل مع مختلف 

الحواجز السلوكية والبيئية. 

أي قسم داخل المدرسة يتضمن عادًة مادة دراسية واحدة أو أكثر، مثل قسم التواصل من قسم 
اللغات وتقنية المعلومات والفنون والدراسات المكتبية واألدب ومواد  الممكن أن يضم 

أخرى مشابهة.

ينطبق هذا المصطلح في النظام التعليمي اإلنجليزي على الخدمات التعليمية التي يتم المرحلة التأسيسية
تقديمها لألطفال قبل المرحلة الرئيسية األولى، أي األطفال الذين تقل أعمارهم عن السن 

اإللزامي لدخول المدرسة، وهو 5 سنوات في إنجلترا.

المتابعة مجلس األمناء بغرض  تشكيله  يتم  التعليمية  بالعملية  المعنيين  عن  ممثلين  يضم  مجلس 
واإلشراف على عمل قيادة المدرسة وأدائها، ويتأكد من تحقيقها لما وعدت بتحقيقه.

ونيلهم التخرج الجامعي  التعليم  مرحلة  إنهائهم  عند  الطلبة  على  عادة  المصطلح  هذا  يطلق 
للشهادة الجامعية. وقد يدل هذا المصطلح على حفلة التخرج، لكن يمكن استخدامه ليدل 

على أن الطالب قد أنهى دراسته الجامعية.
ويستخدم هذا المصطلح بشكل مشابه في الكثير من المدارس ليشير إلى طلبة المرحلة 
الثانوية الذين ينهون دراستهم الثانوية. ويمكن أن يستخدم باألسلوب ذاته في نهاية كل 
مرحلة من مراحل التعليم المدرسي، مثل التخرج من المرحلة االبتدائية والتخرج من المرحلة 

الثانوية.

صعوبات المجموعات يُعانون  الذين  الطلبة  مثل  الطلبة،  من  محددة  فئات  إلى  المصطلح  هذا  يشير 
التحصيل،  في  المتفوقين  والطلبة  الدراسة،  في  معوقات  يُواجهون  و/أو  التعلم  في 

والموهوبين والمتميزين.

أنشطة للتعلم تقوم بها مجموعة من الطلبة الذين يعملون معًا.عمل في مجموعات

اختيار أساليب تضمن السالمة الكاملة في الجوانب البدنية والعقلية واالجتماعية وال تعني أساليب الحياة الصحية
فقط الخلو من األمراض أو العجز.

المدرسة ويستدعي ذلك تضافر جهود جميع األطراف التخطيط لعملية التطوير التخطيط لالرتقاء بمستوى  عملية 
المعنية بالمدرسة من أولياء أمور وطلبة ومعلمين وقيادة المدرسة ومّلاكها.

التعلم وإتاحة فرص متكافئة لجميع الطلبة على الدمج التعليمية ودعم  ضمان توفير الخدمات 
اختالف أعمارهم وجنسهم وعرقهم وتحصيلهم الدراسي وخلفياتهم الثقافية.

لتقييم المستويات العالمية الدولي  البرنامج  مثل  العالمية  المقارنة  دراسات  من  الناجمة  الدراسية  التوقعات 
والدراسة   ،)TIMSS( والعلوم  الرياضيات  في  العالمية  االتجاهات  ودراسة   ،)PISA( الطالب 

.)PIRLS( العالمية للتقدم في تعلم القراءة

هي المراحل الدراسية المقسمة حسب الفئات العمرية للطلبة في المدارس التي تطبق المراحل الدراسية الرئيسية
المنهاج البريطاني، المرحلة الدراسية األولى )من 5 إلى 7 سنوات( المرحلة الدراسية الثانية 
)من 7 إلى 11 سنة( المرحلة الدراسية الثالثة )من 11 إلى 14 سنة( لمرحلة الدراسية الرابعة 
 16 ال�  )ويطلق عليها مرحلة ما بعد سن  الخامسة  الدراسية  المرحلة  16 سنة(  إلى   14 )من 

سنة.

إلى رياض األطفال للدخول  المسموح  القانوني  السن  بعد  يبلغوا  لم  الذين  األطفال  تعليم  مرحلة 
المدرسة.
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المعنىالكلمة أو العبارة 

أعضاء القيادة  / مسؤولين  أقسام،  مديري   / رؤساء  المثال  سبيل  )على  مستوى  أي  على  القيادة 
مجلس اإلدارة /رؤساء المواد الدراسية( تنطوي على تحديد اتجاه واضح، وتمكين الموظفين 
واالستماع  لآلخرين.  القدوة  بدور  والقيام  للتعلم،  مناسبة  بيئة  وخلق  بكفاءة،  العمل  من 
إلى آراء الخبراء قبل التخطيط والتنفيذ. وال يجدر الخلط بينها وبين اإلدارة. وتستلزم القيادة 

مهارات مختلفة من األشخاص المنخرطين في اإلدارة.

ويفضل التعلم والفهم.  والمهارات  المعرفة  الكتساب  تؤدي  التي  للمهام  الطلبة  أداء  أسلوب 
معظم الطلبة التعلم بأسلوب سمعي أو بصري أو حركي.

أو  المعلم،  عن  باستقاللية  والعمل  والبحث  االستعالم  أيضًا  التعلم  أساليب  وتتضمن 
منفرداً أو مع اآلخرين.

جانب تشغيل المدرسة أو قسم أو جانب من عمل المدرسة بطريقة فاعلة ومفيدة. اإلدارة

مستوى قوة شعور الشخص تجاه بلده، ومستوى انتمائه لوطنه.الهوية الوطنية

الرحالت مرافق خارجية مثل  للطلبة،  إضافي  تعلم  تحقيق  في  استخدامه  يتم  المدرسة،  خارج  مكان  أي 
الميدانية، أو مرافق المدارس األخرى أو بيئات وأماكن العمل الموجودة خارج المدرسة

عالقات الشراكة مع أولياء األمور 
والمجتمع

األمور  وأولياء  المدرسة  بين  الوثيق  التعاون  خالل  من  الطلبة  تعلم  لتعزيز  منظمة  عملية 
والمجتمع.
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