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ا ال فتتا حيــة
كشــفت الــدورة التاســعة مــن الرقابــة المدرســية  2017-2016عــن نجاحــات مهمــة حققتهــا مدارســنا
يف مســيرتنا المشــتركة نحــو تحقيــق أهــداف األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث
أ كــدت النتائــج أنــه للمــرة األوىل أ كثــر مــن نصــف الطلبــة اإلماراتييــن يف مــدارس ديب الخاصــة يتلقــون
تعليمهــم يف مــدارس جيــدة أو أفضــل ،كمــا أظهــرت النتائــج أن  %66مــن المــدارس الخاصــة قــد
نجحــت حالي ـا ً يف تلبيــة التوقعــات المنتظــرة منهــا أو تجاوزهــا نحــو تحقيــق أهــداف األجنــدة الوطنيــة،
وكشــفت كذلــك أن  %61مــن مدراســنا الخاصــة تنجــح يف توفيــر مســتوى جيــد أو أفضــل مــن
الخدمــات واألنشــطة التعليميــة الموجهــة لطلبتنــا مــن أصحــاب الهمــم .وال ر يــب أن هــذه اإلنجــازات
الفارقــة تشــكل حافــزا ً قو يـا ً لنــا جميعـا ً لمضاعفــة جهودنــا نحــو تطويــر نظــام تعليمــي مــن الطــراز األول
عالميـا ً نحتفــي بــه مــع احتفائنــا بتحقيــق أهــداف رؤ يــة اإلمــارات  2021الــذي يصــادف اليوبيــل الذهبــي
لتأســيس دولتنــا الحبيبــة.
وســتواصل فرق الرقابة المدرســية إجراء عمليات رقابة تتحلى بأعلى مســتويات الدقة والموضوعية
والحيــاة باالعتمــاد علــى إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية يف دول اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وبنــاء علــى نتائــج الــدورة الماضيــة للرقابــة المدرســية واألولويــات الوطنيــة ستشــهد الــدورة القادمــة مــن
الرقابــة المدرســية أيضـا ً التركيــز علــى ثمانيــة جوانــب رئيســية ،هــي:
•مؤشر إنجاز أهداف األجندة الوطنية والتوقعات المنتظرة من المدارس الخاصة يف ديب.
•الخدمات واألنشطة التعليمية للطلبة اإلماراتيين وإنجازاتهم.
•الخدمات واألنشطة التعليمية لمادة التربية األخالقية.
•عمليات التخطيط والتدريس والتقييم والتعلم يف مادة الدراسات االجتماعية لدولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•الخدمات واألنشطة التعليمية لموجهة للطلبة أصحاب الهمم وإنجازاتهم.
•تطوير مهارات االبتكار يف المناهج التعليمية.
•تطوير مهارات القراءة.
نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا يف هــذا الملحــق بتقديــم معلومــات وإرشــادات وافيــة لمدارســنا حول األســس
التــي ســيعتمد عليهــا المقيمــون التربو يــون يف مراجعــة هــذه الجوانــب يف كل مدرســة .ونجــدد التزامنــا
التــام بمواصلــة ترســيخ عالقــات الشــرا كة الناجحــة مــع جميــع مدارســنا وتقديــم كافــة أشــكال الدعــم
الممكــن كمــا نتطلــع إىل المضــي قدم ـا ً يف مســيرتنا المشــتركة نحــو توســيع آفــاق التميــز والنجــاح
لجميــع أبنائنــا الطلبــة بمــا يوا كــب طموحــات قيادتنــا الرشــيدة يف أن نكــون اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وأبناؤهــا الرقــم واحــد يف العالــم.

فاطمة بالرهيف
رئيس جهاز الرقابة المدرسية يف ديب
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 1جوا نــب التركيــز الرئيســية للرقا بــة المدر ســية
مؤ شــر إنجــاز أ هــداف األجنــدة الوطنيــة للعــام الدرا ســي 2018-2017
مــا تــزال األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واحــدة مــن أهــم المبــادرات االســتراتيجية
التــي توجهنــا إىل العمــل الجماعــي وتضافــر الجهــود لرفــع جــودة التعليــم يف دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
وحرصـا ً منهــا علــى تمكيــن جميــع المــدارس الخاصــة يف ديب ومســاعدتها علــى تحقيــق هــذه األهــداف
أطلقــت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية منــذ العــام  2016-2015مؤشــرا ً إلنجــاز أهــداف األجنــدة
الوطنيــة لمســاعدة كل مدرســة علــى قيــاس ومتابعــة التقــدم التــي تحــرزه نحــو تحقيــق األهــداف
المطلوبــة منهــا يف دراســة االتجاهــات العالميــة يف الرياضيــات والعلــوم ( )TIMSSوالبرنامــج الــدويل
لتقييــم الطلبــة ( ،)PISAحيــث ســتنعقد الدورتــان القادمتــان مــن اختبــارات  PISAيف العاميــن 2018
و ،2021يف حيــن أن الــدورة القادمــة مــن اختبــارات  TIMSSســتعقد يف العــام  ،2019ممــا يعنــي أنهــا
“عــام تحقيــق أهــداف األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
ســتكون آخــر دورة قبــل العــام َ 2021
المتحــدة”.
ً
لذلــك يتطلــب المؤشــر مــن جميــع المــدارس الخاصــة يف ديب أن تشــارك ســنويا يف تقييمــات مقارنــة
دوليــة وخارجيــة واالســتفادة مــن نتائــج طلبتهــا يف هــذه التقييمــات لمتابعــة التقــدم الــذي تحققــه نحــو
تحقيــق األهــداف المطلوبــة منهــا يف األجنــدة الوطنيــة.
وتمــت إضافــة مكونيــن الزامييــن جديديــن لمؤشــر إنجــاز أهــداف األجنــدة الوطنيــة يف العــام الدراســي
 2018-2017مشــروحين يف الجــدول أدنــاه ،ولضمــان تحقيــق أعلــى مســتويات الفعاليــة يف التحضيــر
للــدورة القادمــة مــن اختبــارات  TIMSSو PISAيغطــي مؤشــر إنجــاز أهــداف األجنــدة حالي ـا ً جميــع
الصفــوف الدراســية مــن الثالــث إىل التاســع (مــن الســنة الرابعــة إىل الســنة التاســعة يف المنهــاج
البريطــاين) ،كمــا هــو موضــح يف الجدوليــن اآلتييــن:
الجــدول أ :المكو نــان اإللزاميــان المطلو بــان مــن جميــع المــدارس الخا صــة يف ديب

مكونات مؤشر إنجاز أهداف األجندة
الوطنية للعام الدراسي 2018 -2017
1

2

5

تقييمات  :GLاختبار القدرات
المعرفية واإلدرا كية CAT 4-
تقييم مقارنة واحد على األقل يف كل
من مواد الرياضيات والعلوم واللغة
اإلنجليزية (مادة اللغة
العربية للمدارس الخاصة التي تطبق
منهاج وزارة التربية التعليم) من
التقييمات المذكورة يف
الجدول ب لكل منهاج تعليمي.

المتطلبات
الصفوف/السنوات
الدراسية المستهدفة

الحد األدىن لنسبة
مشاركة الطلبة

الصفوف الدراسية  3و 4و 6و8
السنوات الدراسية ( 4و 5و 7و 9يف
المدارس التي تطبق المنهاج البريطاين)

جميع طلبة الصفوف/
السنوات الدراسية
المستهدفة

جميع الصفوف الدراسية من الثالث
إىل التاسع (جميع السنوات الدراسية
من السنة الرابعة إىل السنة العاشرة يف
المدارس التي تطبق المنهاج البريطاين)

جميع طلبة الصفوف/
السنوات الدراسية
المستهدفة

الجــدول ب :اختبــارات المقار نــة المتا حــة تبع ـا ً للمنهــاج التعليمــي

المنهاج
التعليمي

المدارس
الخاصة
التي تطبق
المنهاج
التعليمي
البريطاين

المدارس
الخاصة التي
تطبق منهاج
تعليمي
أمريكي
المدارس
الخاصة التي
تطبق منهاجا ً
تعليميا ً هنديا ً
( CBSEأو
 CISCEأو
)KSB
المدارس
الخاصة التي
تطبق منهاج
وزارة
التربية
والتعليم

المدارس
الخاصة التي
تطبق منهاج
البكالوريا
الدولية

التقييمات الموصى بها (يتعين على المدرسة
اختيار تقيم واحد على األقل)

•تقييمات - PTE) : GLاختبار التقدم
الدراسي يف اللغة اإلنجليزية ،و
-PTSاختبار التقدم الدراسي يف
العلوم ،و– PTMاختبار التقدم
الدراسي يف الرياضيات).

(
• :ACER (ISAتقييم المدارس
الدويل من المجلس األسترايل
للبحوث التربوية.

• :NWEA MAPاختبار قياس التقدم
الدراسي.

• :ASSETاختبار تقييم المهارات
الدراسية من خالل االختبارات
التعليمية.
(
• :ACER(ISAتقييم المدارس الدويل
من المجلس األسترايل للبحوث
التربوية.

النسخة العربية من اختبارات التقييم
القياسي الدويل ( )ACER IBTلمواد
الرياضيات والعلوم واللغة العربية.

•(  : ACER (ISAتقييم المدارس
الدويل من المجلس األسترايل
للبحوث التربوية.
• :NWEA MAPاختبار قياس التقدم
الدراسي.
•تقييمات - PTE) : GLاختبار التقدم
الدراسي يف اللغة اإلنجليزية ،و-PTS
اختبار التقدم الدراسي يف العلوم ،و
– PTMاختبار التقدم الدراسي يف
الرياضيات).

الصفوف/السنوات الدراسية
المستهدفة

الحد األدىن
لنسبة مشاركة
الطلبة

السنوات الدراسية  4و 5و 6و 7و 8و9
و( .10الصفوف الدراسية  3و 4و 5و6
و 7و 8و)9

الصفوف الدراسية  3و 4و 5و 6و 7و8
و.9

الصفوف الدراسية  3و 4و 5و 6و 7و8
و.9

جميع طلبة
الصفوف/
السنوات الدراسية
المستهدفة

•مادة اللغة العربية :الصفوف
الدراسية من الرابع إىل السادس.
•مادة الرياضيات :الصفوف
الدراسية من الثالث إىل الصف
العاشر.
•مادة العلوم :الصفوف الدراسية
من الثالث إىل الصف العاشر.

الصفوف الدراسية  3و 4و 5و 6و 7و8
و.9
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ينبغــي علــى المــدارس الخاصــة يف ديب أن تــويل خــال العــام الدراســي  2018-2017تركيــزا ً خاص ـا ً
علــى طلبــة الصفيــن الدراســين الثالــث والســابع (الســنتان الرابعــة والثامنــة يف المنهــاج التعليمــي
البريطــاين) ألن طلبــة هذيــن الصفيــن الدراســيين هــم مــن ســتتاح لهــم فرصــة المشــاركة يف اختبــارات
 ،TIMSS 2019للمــدارس الخاصــة أن تشــرك طلبــة صفــوف دراســية أخــرى يف هــذه التقييمــات
الخارجيــة لتحقيــق مز يــد مــن الفائــدة ولبنــاء صــورة أ كثــر شــمولية عــن جــودة أداء طلبتهــا .وينبغــي علــى
المــدارس الخاصــة االســتفادة مــن البيانــات التــي توفرهــا االختبــارات الخارجيــة والتقييمــات الدوليــة يف
متابعــة التقــدم الــذي يحققــه طلبتهــا ،ودعــم عمليــات تطويــر المنهــاج التعليمــي والتخطيــط للحصــص
الدراســية بالمعلومــات المطلوبــة.
وأثنــاء تقييمهــم للتقــدم الــذي تحققــه المدرســة يف تحقيــق أهــداف األجنــدة الوطنيــة المطلوبــة منهــا،
المســتمدة من مؤشــر
ســيحرص المقيمون التربويون دراســة مصادر متنوعة لألدلة ،باإلضافة لألدلة ُ
إنجــاز أهــداف األجنــدة الوطنيــة ونتائــج تحليــل المدرســة لبيانــات االختبــارات الخارجيــة والتقييمــات
الدوليــة مــن أجــل تقييــم مــدى تقــدم المدرســة يف تحقيــق األهــداف المرحليــة المحــددة لهــا يف األجنــدة
الوطنيــة.
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الطلبــة اإلماراتيــون
ســيواصل جهــاز الرقابــة المدرســية التركيــز علــى تقييــم جــودة أداء الطلبــة اإلماراتييــن وتطورهــم
باعتبارهــم جــزءا ً مهم ـا ً مــن األجنــدة الوطنيــة التــي تؤكــد يف أحــد أهدافهــا علــى ضمــان تمكيــن %90
مــن الطلبــة اإلماراتييــن مــن إتمــام تعليمهــم يف المرحلــة الثانويــة ونســب التحاقهــم بالجامعــات.
وســتويل فــرق الرقابــة المدرســية يف دورة  2018-2017تركيــزا ً واضح ـا ً علــى تقييــم جــودة إنجــازات
الطلبــة اإلماراتييــن ومــدى نجــاح كل مدرســة يف توســيع آفاقهــم ورفــع ســقف طموحاتهــم ،وســيتم
تطبيــق هــذا الجانــب يف كل مدرســة مــن المــدارس الخاصــة يف إمــارة ديب بغــض النظــر عــن حجــم
المدرســة ونســبة الطلبــة اإلماراتييــن فيهــا.
وينبغــي علــى المــدارس الخاصــة قبــل تطبيــق عمليــات الرقابــة فيهــا أن تبــادر إىل إجــراء تحليــل دقيــق
لإلنجــازات الحاليــة والمتوقعــة لجميــع الطلبــة اإلماراتييــن اســتنادا ً إىل نتائجهــم يف اختبــار القــدرات
المعرفيــة واإلدرا كيــة ( )CAT4واختبــارات مؤشــر إنجــاز أهــداف األجنــدة الوطنيــة.
ويجــب علــى جميــع المــدارس الخاصــة إ كمــال القســم الجديــد يف المســتند اإللكتــروين للتقويــم الــذايت،
حيــث ســيكون علــى المدرســة يف هــذا القســم تعبئــة جــداول بيانــات تفيــد يف كشــف أي تفــاوت يف
اإلنجــازات بيــن اإلماراتييــن وأقرانهــم.
وســيجري المقيمــون التربو يــون عمليــات مراجعــة دقيقــة لبيانــات أداء الطلبــة اإلمارتيــن لتتــم
مناقشــتها مــع المدرســة لرفــع جــودة إنجــازات الطلبــة اإلماراتييــن وآفاقهــم المســتقبلية.
ستتضمن تقارير الرقابة المدرسية عبارات تقييمية تغطي الجوانب التالية:
 .1مجالس األمناء والقيادات المدرسية (المساءلة والتقويم الذايت والتخطيط للتطوير)
 .2التعلم وفعالية عمليات التدخل (مهارات التعلم وتحليل البيانات وعمليات التدخل)
 .3التخصيــص (مواءمــة المنهــاج التعليمــي واألســاليب التربو يــة المرتبطــة باختبــار القــدرات
المعرفيــة واإلدرا كيــة.)CAT4-
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التر بيــة األخالقيــة
يتســم مجتمــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتنــوع ثقــايف واجتماعــي فر يــد أثمــر مجموعــة غنيــة مــن
القيــم األخالقيــة ،ولموا كبــة هــذا التنــوع الفر يــد والغنــي ال بــد مــن االرتــكاز علــى تربيــة أخالقيــة أصيلــة
قــادرة علــى توجيــه النشــاط التنمــوي ألفــراد المجتمــع كاف ـ ًة.
تحقيقـا ً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زا يــد آل نهيــان ،ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة ،وعمــا ً بقــول ســموه  “ :أبناؤنــا يعيشــون ويواجهــون تحديــات صعبــة وهــم
أمانــة يف أعناقنــا ومســؤولية إعدادهــم وتحصينهــم تقــع علينــا جميعــا وال يجــوز أن ننتظــر ونتفــرج بــل
علينــا أن نســابق الضــوء بــدال مــن الر يــح إلعــداد أجيالنــا لمز يــد مــن اإلنجــاز والتقــدم ألن التاريخ ســيحكم
علينــا مــاذا قدمنــا لبلدنــا وأبنائنــا وأهلنــا وأجيالنــا “ ســيتم تطبيــق منهــاج التربيــة األخالقيــة يف جميــع
المــدارس يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدءا ً مــن شــهر ســبتمبر .2017
رغــم التنــوع الكبيــر والواســع الــذي يتســم بــه قطــاع التعليــم المدرســي الخــاص يف إمــارة ديب ،إال أن
هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية تعمــل يف إطــار عالقــات شــرا كة وتعــاون وثيــق مــع جميــع المــدارس
الخاصــة لتوفيــر تعليــم عــايل الجــودة لجميــع الطلبــة علــى النحــو الذي يكفل تعزيز تطورهم الشــخصي
واالجتماعي .لذلك سيســاهم منهاج التربية األخالقية يف تحديد توقعات واضحة للجوانب الســلوكية
والوجدانيــة المنتظــرة مــن طلبتنــا ،باالرتــكاز علــى أربعــة محــاور رئيســية ،هــي :الشــخصية واألخــاق؛
والفــرد والمجتمــع؛ والدراســات المدنيــة؛ والدراســات الثقافيــة ،ويتــم تدر يــس كل محــور للطلبــة مــن
الصــف األول إىل التاســع وفــق تســلل منظــم مــن الوحــدات الدراســية.
ستغطي عمليات الرقابة على منهاج التربية األخالقية 1المكونات الرئيسية التالية:
•	 المنهــاج التعليمــي (التخطيــط لمحتــوى منهــاج التربيــة األخالقيــة بمــا يف ذلــك نصــاب
الوقــت المخصــص لتدريســها).
• التدر يــس (اختيــار المعلميــن ومنهجيــات وأســاليب التدر يــس والمصــادر التعليميــة بمــا يف
ذلــك اســتخدام الكتــب المدرســية المقــررة لمنهــاج التربيــة األخالقيــة ،ومــدى مشــاركة عائــات
الطلبــة وأعضــاء المجتمــع المحلــي).
واف.
اطالع ٍ
• عمليات تقييم التعلم وإبقاء أولياء األمور على ّ
ســتتضمن تقار يــر الرقابــة المدرســية عبــارات تغطــي المكونــات الرئيســية ممــا يعكــس المرحلــة التــي
وصلــت إليهــا كل مدرســة خاصــة يف تطبيــق منهــاج التربيــة األخالقيــة.

______________________________________________________________________________
1يقدم الملحق أ معلومات مفصلة عن متطلبات وتوقعات منهاج التربية األخالقية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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الدرا ســات االجتماعيــة لدو لــة اإل مــارات العر بيــة المتحــدة
بنــا ًء علــى األولويــات الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأهــداف خطــة ديب االســتراتيجية
 ،2021يتعيــن علــى المــدارس الخاصــة يف ديب دمــج معاييــر منهــاج مــادة الدراســات االجتماعيــة لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف مناهجهــا التعليميــة.
وذلــك بهــدف تزو يــد الطلبــة بمعرفــة معمقــة للمعلومــات والمهــارات والمفاهيــم يف جغرافيــا وتار يــخ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتربيــة المدنيــة ،مــع التركيــز علــى الروابــط والعالقــات التــي تجمــع بيــن
مختلــف الشــعوب واألمــم والعالقــة بيــن العلــم والتقنيــة والمجتمــع.
وسيســاعد تقديــم هــذا المنهــاج التعليمــي علــى ضمــان تمكيــن الطلبــة مــن المســاهمة كأعضــاء
فاعليــن يف المجتمــع ،مــن أجــل بنــاء مجتمــع مترابــط يرحــب بالجميــع مــع الحفــاظ علــى ثقافة اإلمارات
العربيــة المتحــدة وتراثهــا وتقاليدهــا.
ســتغطي عمليــات الرقابــة علــى الخدمــات واألنشــطة التعليميــة لمــادة الدراســات االجتماعيــة 2لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أربعــة مكونــات رئيســية ،هــي:
•	 المنهــاج التعليمــي (التخطيــط لمحتــوى لمــادة الدراســات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،بمــا يف ذلــك نصــاب الوقــت المخصــص لتدريســها).
•	 التدريس (منهجيات وأساليب التدريس والمصادر التعليمية).
•	 التعلم (مشاركة الطلبة يف تعلمهم ،ومهاراتهم يف البحث والعمل الجماعي).
•	 عمليات تقييم التعلم (بما يف ذلك منهجيات التقييم).
ســتتضمن تقار يــر الرقابــة المدرســية فقــرة تقييميــة تغطــي جــودة المنهــاج التعليمــي وعمليــات
التعليــم والتعلــم والتقييــم ،ممــا يعكــس المرحلــة التــي وصلــت إليهــا كل مدرســة خاصــة يف تطبيــق
منهــاج الدراســات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

______________________________________________________________________________
2يقدم الملحق ب معلومات مفصلة عن متطلبات وتوقعات منهاج الدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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د مــج الطلبــة ذوي االحتيا جــات التعليميــة الخا صــة وذوي اإلعا قــة
(أصحــاب الهمــم)
تشــكل رؤ يــة إمــارة ديب بــأن تتحــول بالكامــل إىل بيئــة صديقــة ومؤهلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بحلــول
العــام  ،2020جــزءا ً مــن توجــه اســتراتيجي أشــمل إلمــارة ديب يغطــي الجوانــب المتعلقــة بالتعليــم
والصحــة وإعــادة التأهيــل والتوظيــف والبيئــة المؤهلــة والحمايــة المجتمعيــة.
ولتحقيــق هــذه الرؤ يــة ينبغــي علــى جميــع األطــراف المعنيــة بمــن فيهــم أصحــاب المــدارس الخاصــة
والم َ
شـ ِّـغلين ومجالــس األمنــاء والقيــادات المدرســية تطو يــر فهــم مشــترك للتعليــم الدامــج ،واالتفــاق
ُ
علــى قيــم ومعاييــر مشــتركة للتعليــم الدامــج وااللتــزام بهــا ،وهــذا مــا ســيتم تحديــده بالتفصيــل يف
اســتراتيجية ديب للتعليــم الدامــج.
لتحقيــق انطالقــة قو يــة نحــو تحقيــق التعليــم الدامــج ،يتعيــن علــى جميــع المــدارس الخاصــة تحقيــق
مــا يلــي بمــا يضمــن االلتــزام بالقوانيــن والتشــريعات الحاليــة والمســتقبلية:3
•	 اســتحداث المنصــب“ :رائــد التعليــم الدامــج” ليتــوىل قيــادة عمليــات التحــول نحــو التعليــم
الدامــج يف المدرســة.
•	 اســتحداث المنصب“ :أمين التعليم الدامج” ليتوىل مســاءلة المدرســة عن تطوير الخدمات
التعليمــة الموجهــة للطلبــة أصحــاب الهمــم ورفــع جــودة مخرجاتهــم.
•	 تشــكيل “فريــق عمــل التعليــم الدامــج” ليتــوىل مســؤوليات تطويــر خطــة المدرســة
االســتراتيجية لتطويــر التعليــم الدامــج ومتابعــة تطبيقهــا.
•	 توظيف وتعيين أعداد كافية من “مساعدي دعم التعلم”.
•	 إعداد وتطوير “خطة استراتيجية لتطوير التعليم الدامج”.
مستند التقويم الذايت للمدرسة:
تــم تحديــث الجــزء الخــاص بالطلبــة ذوي االحتياجــات التعليميــة الخاصــة وذوي اإلعاقــة (أصحــاب
الهمــم) للعــام الدراســي  ،2018-2017حيــث تــم تغييــر عنــوان القســم األول ليشــمل مجالــس األمنــاء
والقيــادة المدرســية “ ، ”Governance and Leadershipوأصبــح هــذا القســم يتضمــن عبــارات
تقييميــة للجوانــب التاليــة المتعلقــة بأصحــاب الهمــم:
 االلتزام. المساءلة. السياسة. المصادر التعليمية. الكادر المتخصص. النظم والتنسيق. -القدرة على التطوير المستمر.

______________________________________________________________________________
3يقدم الملحق جـ شرحا ً مفصال ً لهذه المناصب واألدوار
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تــم تغييــر عنــوان القســم الثــاين ليشــمل تحديــد الطلبــة أصحــاب الهمــم وعمليــات التدخــل التــي تجريهــا
المدرســة لتلبيــة احتياجاتهــم “ ،”Identification and Interventionوأصبــح هــذا القســم يتضمــن
عبــارات تقييميــة للجوانــب التاليــة المتعلقــة بأصحــاب الهمــم:
 التقييمات التشخيصية. التحديد والتدخل. تحديد فئات أصحاب الهمم يف المدرسة. االتجاهات واألنماط.ســتعقد فــرق الرقابــة المدرســية جلســات نقــاش تطوير يــة مــع كــوادر المــدارس الخاصــة يف ديب،
وســيواصل المقيمــون التربويــون تركيزهــم علــى تقييــم ودعــم التقــدم الــذي تحققــه المــدارس إزاء
ترســيخ نظــام التعليــم الدامــج الشــامل والكامــل يف المدرســة.
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االبتــكار
تؤكــد رؤ يــة اإلمــارات  2021علــى أهميــة االبتــكار ودوره يف بنــاء اقتصــاد معــريف تنافســي ،كمــا تركــز
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار علــى التعليــم كواحــد مــن القطاعــات الرئيســية التــي تقــود االبتــكار
يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .تؤكــد االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار علــى أن األفــراد المبتكر يــن
يشــكلون ركيــزة أساســية مــن ركائــز االبتــكار ،لذلــك تؤكــد علــى أهميــة االبتــكار يف طــرق التدر يــس
وأســاليبه وتصميــم مناهــج دراس ـ ّية مبتكــرة وتطويرهــا لتزو يــد الطلبــة بمهــارات القــرن الحــادي
والعشــرين وتطو يــر البنيــة التحت ّيــة الخاصــة بالتعليــم مــن خــال إنشــاء مختبــرات االبتــكار يف المــدارس
بهــدف تشــجيع الطلبــة علــى االختــراع واالبتــكار.
ســتركز عمليــات الرقابــة يف دورة  2018-2017علــى كيفيــة نجــاح المدرســة يف دعــم تحقيــق رؤيــة
اإلمــارات  2021يف االبتــكار ،وذلــك أثنــاء تقييــم جــودة أداء المدرســة يف خمســة مؤشــرات لــأداء ،هــي:
 مهارات التعلم. المسؤولية االجتماعية وريادة األعمال. التدريس. مواءمة المنهاج التعليمي. القيادة المدرسية.ســتحظى كل مدرســة خاصــة بفرصــة عــرض وتقديــم تقييمهــا الــذايت لمنهجيتهــا يف دعــم مهــارات
االبتــكار لــدى طلبتهــا باألســلوب الــذي تجــده مناســبا ً أمــام المقيميــن التربوييــن ،ولــن يكــون عليهــا
تعبئــة أ يــة بيانــات أو تقييمــات عــن االبتــكار يف مســتند التقويــم الــذايت.
ســيركز المقيمــون التربو يــون أثنــاء مراجعــة الخدمــات واألنشــطة التعليميــة التــي تقدمهــا المدرســة
لتطويــر مهــارات االبتــكار علــى تحديــد فيمــا إذا كانــت هــذه الخدمــات منتظمــة أو آخــذة يف التطــور أو
أوليــة أو غيــر متطــورة .ويقــدم الشــكل البيــاين التــايل مثــال توضيحــي عــن مدرســة خاصــة تــم تقييــم
خدمــات وأنشــطة االبتــكار فيهــا علــى أنهــا آخــذة يف التطــور ،ويعــرض الشــكل تفاصيــل عــن كل مؤشــر
مــن مؤشــرات األداء التــي تمــت مراعاتهــا أثنــاء التقييــم ،ويظهــر أيضـا ً الروابــط بيــن الخدمــات التعليميــة
التــي تقدمهــا المدرســة (المؤشــرات  6.1و 3.1و )4.2والمخرجــات التعليميــة (المؤشــران  1.3و.)2.3
ونشــجع المــدارس الخاصــة علــى إشــراك جميــع األطــراف المعنيــة لتتمكــن مــن تقديــم خدمــات
وأنشــطة ابتــكار منتظمــة ورائــدة وأصيلــة بأســاليب مبدعــة.
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مثــال توضيحــي عــن خد مــات وأنشــطة ابتــكار تــم تقييمهــا علــى أنهــا “آ خــذة يف التطــور”

ا لمخر جــا ت
التعليميــة

ا لمد خــا ت

6.1
يظهــر أعضــاء القيــادة المدر ســية علــى جميــع المســتو يات التزا م ـا ً واضح ـا ً بتعز يــز
ثقا فــة االبتــكار يف المدر ســة .وتطبــق المدر ســة ا ســتراتيجية لالبتــكار تتضمــن
سيا ســة محــددة لد مــج مهــارات االبتــكار وتحد يــد الطلبــة وأعضــاء ا لــكادر الذ يــن
ســيتولون قيــادة االبتــكار يف المدر ســة .و يحظــى بعــض المعلميــن بفــرص للبحــث
والتطو يــر المهنــي بمــا يمكنهــم مــن توفيــر فــرص تعليميــة ناجحــة ومبد عــة لتمكيــن
الطلبــة مــن تطبيــق مهاراتهــم يف االبتــكار

3 .1
ينج ـ
ح غا لبيــة المع
لم
ي
ـ
ن
يف
تقد يــم
م
ـ
نم ـاذ ج ن
ممار ســا ت ا البتـ
ـكار و يقد مــو ن
لغا لب
يــة الطلبــة فر ً
ص ـا ال ســتخد ام
وتطبي ـ
ق
ت
قن
ي
ـ
ـا
ت ا لت
عليــم بأ ســا ليب
مبد عــة .

4.2
توفيــر نطــاق جيــد مــن الفــرص لتطو يــر
وتطبيــق مهــارات االبتــكار ،و يتــم تقد يــم هــذه
الفــرص يف ســياق المنهــاج التعليمــي وخطــط
الحصــص الدرا ســية لغالبيــة الطلبــة ،ممــا
يتيــح للطلبــة تطبيــق أنشــطة أداء المشــار يع
بأ ســاليب مبد عــة.

2.3
يشــارك غالبيــة الطلبــة مــن جميــع المرا حــل الدرا ســية يف
مشــار يع إبداعيــة تســاهم يف تطو يــر مهــارات االبتــكار لديهــم
وتمكنهــم مــن إظهــار مســؤولياتهم المجتمعيــة أو مهاراتهــم يف
ر يــادة المشــار يع.

1.3
يســتطيع غالبيــة الطلبــة التخطيــط باالعتمــاد علــى أنفســهم ،ومتابعــة
مســاراتهم الخا صــة يف البحــث واال ســتعالم با ســتخدام تقنيــات التعلــم
بمــا فيهــا التقنيــات الذكيــة ،بمــا يتيــح لهــم الحصــول علــى مخر جــات
مبد عــة وناجحــة ومبتكــرة.
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تطو يــر مهــارات القــراءة
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زا يــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،يف شــهر أ كتوبــر مــن العــام
 2016أول قانــون مــن نوعــه للقــراءة ،يضــع أطــرا ً تشــريعية وبرامــج تنفيذيــة ومســؤوليات حكوميــة
محددة ،لترســيخ قيمة القراءة يف دولة اإلمارات بشــكل مســتدامٍ ،وذلك يف بادرة حضارية وتشــريعية
غيــر مســبوقة يف المنطقــة.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زا يــد آل نهيــان ،إن القانــون الوطنــي للقــراءة ســيعمل علــى
مأسســة الجهــود كافــة ،لترســيخ القــراءة يف المجتمــع.
وأعــرب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،عــن اعتــزازه وفخــره بقانــون القــراءة األول مــن نوعــه يف الدولــة والمنطقــة ،وش ـدّد
ســموه علــى أن القــراءة حــق لجميــع أفــراد المجتمــع ،وهــو حــق يكفلــه القانــون ،ويحميــه منــذ أن ينطــق
الفــرد كلماتــه األوىل.

وأوضــح ســموه “إن هدفنــا أن نجعــل القــراءة عــادة يوميــة ،وســوف تكــون الهيئــات المعنيــة مطالبــة
بترجمــة هــذا القانــون إىل واقــع” ،وأضــاف ســموه “ال مســتقبل بغيــر كتــاب ،وال انفتــاح وتقبــل وتعايــش
وتســامح بغيــر كتــاب ،وال إبــداع وابتــكار واختــراع بغيــر كتــاب ،وال اقتصــاد ور يــادة وقيــادة بغيــر كتــاب”.
وســتكون مهــارات القــراءة هــي مجــال التركيــز الرئيســي الختبــارات  ،PISA 2018وجديــر بالذكــر أن
دراســة  PISAقد ع ّرفت المهارات األساســية يف القراءة على أنها...“ :فهم الطالب للنصوص المكتوبة
واســتيعابها واســتخدامها لتحقيــق أهدافــه وتطويــر معرفتــه وإمكانياتــه والمشــاركة يف مجتمعــه”.
ولقــد أظهــرت نتائــج  PISAو TIMSSاألخيــرة الضــوء علــى أهميــة مهــارات القــراءة ودورهــا يف تمكيــن
الطلبــة مــن تقديــم أفضــل أداء ممكــن يف التقييمــات الدوليــة بمــا يف ذلــك مــواد العلــوم والرياضيــات
الرتباطهمــا الواضــح باألجنــدة الوطنيــة.
وتــويل عمليــات الرقابــة المدرســية تركيــزا ً واضحـا ً علــى تقييــم المهــارات التــي يحتاجهــا الطلبــة لتحقيــق
ـال يف التقييمــات الدوليــة ويف جميــع مراحــل حياتهــم ،حيــث ينــص إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم
أداء عـ ٍ
المدرســية يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف الصفحــة  21بوضــوح علــى مــا يلــي“ :ســيويل
المقيمــون التربو يــون اهتمام ـا ً خاص ـا ً بتقييــم مــدى ا كتســاب الطلبــة للمهــارات العليــا يف القــراءة،
بمــا يف ذلــك مهاراتهــم يف اســتنتاج المعلومــات وتحليلهــا والر بــط بينهــا” .وســتحظى هــذه الجوانــب
الرئيســية يف مهــارات القــراءة بتركيــز خــاص أثنــاء تقييــم الرقابــة المدرســية إلنجــازات الطلبــة يف مــواد
العلــوم والرياضيــات واللغتيــن العربيــة واإلنجليز يــة (ويف لغــة التدر يــس المعتمــدة يف المدرســة يف
حــال كانــت غيــر العربيــة أو اإلنجليز يــة) ،ألنهــا جوانــب أساســية ومحور يــة يف تمكيــن الطلبــة مــن تحقيق
التحصيــل والتقــدم المطلــوب يف ا كتســاب اللغــة.
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إر شــادات الرقا بــة المدر ســية حــول تقييــم جــودة
2
تحصيــل الطلبــة الدرا ســي
تقييــم مســتوى تحصيــل الطلبــة الدرا ســي قيا س ـا ً إىل معاييــر
والم َر خص-عنصــر الجــودة 1.1.1
المعتمــد
المنهــاج التعليمــي
ُ
ُ
وم َرخــص أثنــاء تقييــم جــودة تحصيــل الطلبــة
يجــب االســتناد إىل معاييــر منهــاج تعليمــي ُمعتمــد ُ
الدراســي باســتخدام إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية.
ُي َق ّيــم إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية مســتوى تحصيــل الطلبــة الدراســي بنــاء علــى تحديــد
نســب الطلبــة الذيــن يحققــون مســتويات تحصيــل دراســي تقــع ضمــن المســتويات المتوقعــة يف
المنهــاج التعليمــي ونســب الطلبــة الذيــن نجحــوا يف تحقيــق مســتويات تحصيــل دراســي تفــوق
المســتويات المتوقعــة يف المنهــاج التعليمــي.
ويقــدم الجــدول التــايل للمــدارس الخاصــة والمقيميــن التربوييــن إرشــادات مهمــة حــول عمليــات تقييــم
مســتوى جــودة التحصيــل الدراســي عبــر مجموعــة متنوعــة مــن المســتويات المعتمــدة يف المنهــاج
التعليمــي.
إذ يجــب أن يتمكــن  %75علــى األقــل مــن الطلبــة مــن تحقيــق “المســتوى الــذي يقــع ضمــن نطــاق
المســتويات المتوقعــة يف المنهــاج التعليمــي” ليتــم تقييــم التحصيــل الدراســي علــى أنــه بمســتوى
جودة “مقبول” .يف حين أن نسبة الطلبة الذين نجحوا يف تحقيق تحصيل دراسي “يفوق المستويات
المتوقعــة يف المنهــاج التعليمــي” هــي التــي تحــدد فيمــا إذا كان التحصيــل الدراســي بمســتوى جــودة
جيــد أو جيــد جــدا ً أو متميــز .ويجــدر التأكيــد يف هــذا الســياق علــى أن معلومــات التقييــم ال تشــكل
ســوى جــز ٍء مــن مصــادر األدلــة التــي يعتمــد عليهــا المقيمــون التربويــون يف تقييــم مســتوى جــودة
التحصيــل الدراســي يف كل مــادة مــن المــواد الدراســية الرئيســية (يرجــى الرجــوع إىل مؤشــر األداء
“ 1.1التحصيــل الدراســي” المشــروح بالتفصيــل يف إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية يف دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة).
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مســتو يات التحصيــل الدرا ســي تبع ـا ً للمنهــاج التعليمي-العــام الدرا ســي 2018 - 2017

المنهاج التعليمي

منهاج وزارة التربية
والتعليم

الصفوف الدراسية
من االول إىل التاسع
صفوف العاشر
والحادي عشر والثاين
عشر

مقبول

أفضل من المقبول

يقع ضمن نطاق المستويات
المتوقعة

يفوق المستويات المتوقعة

يكون التحصيل الدراسي
بمستوى جودة:
مقبول إذا تمكن  %75على
األقل من الطلبة من تحقيق
مستويات تحصيل دراسي
تتماشى مع المستويات
المذكورة يف هذا العمود أو
تفوقها.

يكون التحصيل الدراسي بمستوى جودة:
جيد :إذا حقق  %50على األقل من الطلبة
مستويات تحصيل دراسي تتماشى مع
مستويات المذكورة يف هذا العمود أو تفوقها.
جيــد جــداً :إذا حقــق  %61علــى األقــل مــن
الطلبــة مســتويات تحصيــل دراســي تتماشــى مــع
المســتويات المذكــورة يف هــذا العمــود أو تفوقهــا.
متميــز :إذا حقــق  %75علــى األقــل مــن الطلبــة
مســتويات تحصيــل دراســي تتماشــى مــع
المســتويات المذكــورة أدنــاه يف هــذا العمــود أو
تفوقهــا.

 %50على األقل

%70

 %60على األقل

%70

المنهاج التعليمي
الفرنسي

المنهاج التعليمي
الفرنسي

( 10من الدرجة اإلجمالية )20

المنهاج التعليمي
األلماين

والية تورينغن
المستقلة

المستوى  3على سلم
مستويات من  1إىل  1( 6هو
المستوى األعلى)

دبلوم البكالوريا
الدولية ()IBDP
بكالوريا دولية-
منهاج المرحلة
المتوسطة ()MYP

جميع المواد
الدراسية
(المستويات
من  1إىل )7

المستوى 4

المستوى 5

جميع المواد
الدراسية

المستوى 4

المستوى 5

المنهاج التعليمي
الهندي

المجلس المركزي
الهندي للتعليم
الثانوي (:)CBSE
الصفوف الدراسية
من العاشر إىل الثاين
عشر
شهادة المرحلة
الثانوية الهندية
(:)ICSE/CICSE
الصف العاشر
والصف
الثاين عشر

الدرجة C1

الدرجة  5على االقل

( 12من الدرجة اإلجمالية )20

المستوى  1( 2هو المستوى األعلى )

الدرجة B1

الدرجة 3

		

الرقا بــة المدر ســية حــول تقييــم جــودة
إر شــادات
مجلس كيراال :الصف
2
الدرجة C +
العاشر /شهادة
المنهاج التعليمي
ـي
ـ
س
الدرا
ـة
ـ
ب
الطل
ـل
ـ
ي
تحص
(من  % 50وحتى  ،)% 59قيمة الدرجة ( B +من  % 70وحتى  ،)% 79قيمة
المرحلة الثانوية
الهندي
 SSLCوالصف الثاين
عشر /المرحلة
الثانوية العليا

الدرجة 5

الدرجة 7

تحصيــل الطلبــة الدرا ســي قيا س ـا ً إىل معاييــر
التعليميـم مســتوى
المنهاج تقييـ
المنهاج التعليمي
1.1.1
(منــودة
خص-عنصــر 14الج
والم َر
عتمـ
التعليمــي
)20
الدرجة اإلجمالية
اإلجمالية )20
الم10
اإليراين المنهــاج الوطني
(منـدالدرجة ُ
ُ
المنهاج التعليمي
الياباين

المنهاج التعليمي
الوطني

%50

%7

وم َرخــص أثنــاء تقييــم جــودة تحصيــل الطلبــة
يجــب االســتناد إىل معاييــر منهــاج تعليمــي ُمعتمــد ُ
المنهاج
المنهاج
التعليميــر الرقابــة والتقييــم المدرســية.
طــار معايي
التعليميســتخدام إ
الدراســي با
الباكستاين

الوطني

الدرجة (%40) D

الدرجة (%60) B

ُي َق ّيــم إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية مســتوى تحصيــل الطلبــة الدراســي بنــاء علــى تحديــد
التعليميمســتويات تحصيــل دراســي تقــع ضمــن المســتويات المتوقعــة يف
يحققــون
التعليميبــة الذيــن
ســب الطل
ن
المنهاج
المنهاج
الفلبيني
%83تفــوق
%75تحقيــق مســتويات تحصيــل دراســي
الوطنيســب الطلبــة الذيــن نجحــوا يف
المنهــاج التعليمــي ون
المســتويات المتوقعــة يف المنهــاج التعليمــي.
سلمإرشــادات مهمــة حــول عمليــات تقييــم
التربوييــن
ـن
ـ
ي
والمقيم
ويقــدم الجـ
ـدول التــايل للمــدارس الخاصــة المستوى  3على
المنهاج التعليمي
هو المنهــاج
( 5يف
المعتم4ــدة
(1ـنهوالمســتويات
متنوإىلعــة 5مـ
ســي عبــر مجمو
المنهاجــل الدرا
الروسيســتوى جــودة التحصي
م
المستوى األعلى)
المستوى
عــةمن 1
مستويات
التعليمي
المستوى األعلى)
الوطني
التعليمــي.
32ـقكلمة
الطفلـنقراءة
يستطيع
السنة
“المســتوى الــذي يقــع ضمــن نطــاق
تحقيـ
الطلبــة مـ
الدراسيةـى األقــل مــن
 % 75علـ
إذ يجــب أن يتمكــن
المستوى)
تحديدبمهذا
كلمة (عتبة
إجمايلـم40
األوىل-اختبار
ســتوى
يتمـى أنــه
(لمعلـ
التحصيــل الدراســي
تقييــم
منـي” ليتـ
المنهــاج التعليمـ
المســتويات المتوقعــة يف
) 2016
أن نسبة الطلبة الذين النجاح
الصوتيات
تحقيق تحصيل دراسي “يفوق المستويات
نجحوا يف
جودة “مقبول” .يف حين

نهاية
المرحلةمــي” هــي التــي تحــدد فيمــا إذا كان التحصيــل الدراســي بمســتوى جــودة
ـاج التعلي
المتوقعــة يف المنهـ
الثانية-
الرئيسية
103
95
جيــد أو جيــد جــدا ً أو متميــز .ويجــدر التأكيــد يف هــذا الســياق علــى أن معلومــات التقييــم ال تشــكل
السنة
ســوى جــزءا ً مــن مصــادر األدلــة التــي يعتمــد عليهــا المقيمــون التربويــون يف تقييــم مســتوى جــودة
الدراسية السادسة
التحصيــل الدراســي يف كل مــادة مــن المــواد الدراســية الرئيســية (يرجــى الرجــوع إىل مؤشــر األداء 1.1
الشهادة الثانوية
“التحصيــل الدراســي” المشــروح بالتفصيــل يف إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية يف دولــة
العامة (/)GCSE
التعليمي
الشهادةـدة).
العربيــة المتحـ
المنهاجمــارات
اإل
الثانوية
الدرجة B
الدرجة C
الوطني اإلنجليزي
المطبق يف إنجلترا

العامة الدولية
(- )IGCSEجميع
المواد الدراسية

الشهادة الثانوية
العامة الجديدة
(السنوات الدراسية
من األوىل إىل
التاسعة )

شهادة التعليم العام
 GCEالمستوى
A
( )A* - Eوالمستوى
)A- E) AS
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4

الدرجة C

5

الدرجة B

المرحلة الرئيسية
الثانية-امتحانات
المرحلة االبتدائية
”Primary
”Checkpoint
(السنة الدراسية
السادسة)

 4على األقل

5

امتحانات مســتوى تحصيــل الطلبــة الدرا ســي قيا س ـا ً إىل معاييــر
بريطاين – تقييــم
أخرى
كامبردج
امتحانات
والم َر خص-عنصــر الجــودة 1.1.1
ـد
ـ
م
عت
الم
ـي
ـ
م
التعلي
ـاج
ـ
ه
المن
المرحلة الرئيسية
ُ
ُ
الدولية
الثالثة-امتحانات
المرحلة الثانوية
5
 4على األقل
”Secondary 1
”Checkpoint
(السنة
وم َرخــص أثنــاء تقييــم جــودة تحصيــل الطلبــة
معاييــر منهـ
يجــب االســتناد إىل
الدراسيةـاج تعليمــي ُمعتمــد ُ
التاسعة)ـار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية.
الدراســي باســتخدام إطـ
معايير الوالية أو
AERO
ُي َق ّيــم إطــار معاييــرمعايير
والتقييــم المدرســية مســتوى تحصيــل الطلبــة الدراســي بنــاء علــى تحديــد
الرقابــة
%75
%65
األمريكية
للمدارس
نســب الطلبــة الذيــن يحققــون مســتويات تحصيــل دراســي تقــع ضمــن المســتويات المتوقعــة يف
خارج الواليات
المنهــاج التعليمــي ونســب الطلبــة الذيــن نجحــوا يف تحقيــق مســتويات تحصيــل دراســي تفــوق
المتحدة األمريكية
المنهاج التعليمي
المنهــاج التعليمــي.
تقييمـة يف
األمريكيســتويات المتوقعـ
الم
داخلي

ويقــدم الجــدول التــايل للمــدارس الخاصــة والمقيميــن التربوييــن إرشــادات مهمــة حــول عمليــات تقييــم
المجموعة -Aالعالمة 2
المستوى المتقدم–
التحصيــل الدراســي عبــر مجموعــة متنوعــة مــن المســتويات المعتمــدة يف المنهــاج
مســتوى جــودة AP
التعليمــي.
ً
(تبعا للمادة

المجموعة -Aالعالمة 3

الدراسية)

المجموعة -Bالعالمة 3

المجموعة -Bالعالمة 4

إذ يجــب أن يتمكــن  % 75علــى األقــل مــن الطلبــة مــن تحقيــق “المســتوى الــذي يقــع ضمــن نطــاق
المســتويات المتوقعــة يف المنهــاج التعليمــي” ليتــم تقييــم التحصيــل الدراســي علــى أنــه بمســتوى
جودة “مقبول” .يف حين أن نسبة الطلبة الذين نجحوا يف تحقيق تحصيل دراسي “يفوق المستويات
المتوقعــة يف المنهــاج التعليمــي” هــي التــي تحــدد فيمــا إذا كان التحصيــل الدراســي بمســتوى جــودة
جيــد أو جيــد جــدا ً أو متميــز .ويجــدر التأكيــد يف هــذا الســياق علــى أن معلومــات التقييــم ال تشــكل
ســوى جــزءا ً مــن مصــادر األدلــة التــي يعتمــد عليهــا المقيمــون التربو يــون يف تقييــم مســتوى جــودة
التحصيــل الدراســي يف كل مــادة مــن المــواد الدراســية الرئيســية (يرجــى الرجــوع إىل مؤشــر األداء 1.1
“التحصيــل الدراســي” المشــروح بالتفصيــل يف إطــار معاييــر الرقابــة والتقييــم المدرســية يف دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة).
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تقييــم مســتوى تحصيــل الطلبــة الدرا ســي قيا س ـا ً إىل المســتويات
الوطنيــة والمســتويات الدوليــة المالئمة-عنصــر الجــودة 1.1.2
أطلقــت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية يف العــام الماضــي مؤشــر إنجــاز أهــداف األجنــدة الوطنيــة
لقيــاس ومتابعــة تقــدم كل مدرســة نحــو تحقيــق األهــداف المحــددة لهــا يف األجنــدة الوطنيــة مــن خــال
مشــاركتها يف تقييمــات مقارنــة خارجيــة .وبموجــب هــذا المؤشــر يتعيــن علــى جميــع المــدارس الخاصــة
يف ديب أن تشــارك ســنويا ً يف تقييمــات المقارنــة الدوليــة والخارجيــة عــاوة علــى مشــاركتها المنتظمــة
يف دراســة االتجاهــات العالميــة يف الرياضيــات والعلــوم ( )TIMSSوالبرنامــج الــدويل لتقييــم الطلبــة
( ،)PISAلمتابعــة التقــدم الــذي تحــرزه نحــو تحقيــق أهــداف األجنــدة الوطنيــة.
ويقــدم الجــدول التــايل إرشــادات للمــدارس الخاصــة والمقيميــن التربوييــن حــول تقييــم التحصيــل
الدراســي بواســطة مجموعــة متنوعــة مــن معاييــر المقارنــة الدوليــة المســتخدمة يف مؤشــر إنجــاز
أهــداف األجنــدة الوطنيــة .ولقــد تــم تحديــد مســتويات إنجــاز لمجموعــة مختلفــة مــن االختبــارات الدوليــة
بالتشــاور مــع الهيئــات والمنظمــات الدوليــة المســؤولة عــن هــذه االختبــارات ،واســتنادا ً إىل متطلبــات
مؤشــر إنجــاز أهــداف األجنــدة الوطنيــة.
يجــب أن يتمكــن  %75علــى األقــل مــن الطلبــة مــن تحقيــق المســتوى المذكــور يف العمــود “ ”1أو
التفــوق عليــه ليتــم تقييــم تحصيلهــم الدراســي علــى أنــه بمســتوى جــودة “مقبــول” .يف حيــن أن نســبة
الطلبــة الذيــن نجحــوا يف تحقيــق تحصيــل دراســي “يفــوق المســتويات الدوليــة “هــي التــي تحــدد فيمــا
إذا كان التحصيــل الدراســي بمســتوى جــودة جيــد أو جيــد جــدا ً أو متميــز كمــا هــو مشــروح يف العمــود
“”2
العمود 1
مقبول

يقع ضمن نطاق المستويات
العالمية

اختبارات المقارنة الدولية

يكون التحصيل الدراسي
بمستوى جودة:
مقبول إذا تمكن  %75على
األقل من الطلبة من تحقيق
مستويات تحصيل دراسي
تتماشى مع المستويات
الدولية المذكورة يف هذا
العمود أو تفوقها.

العمود 2

أفضل من المقبول

يفوق المستويات العالمية

يكون التحصيل الدراسي بمستوى جودة:
جيد :إذا حقق  %50على األقل من الطلبة
مستويات تحصيل دراسي
تتماشى مع المستويات الدولية المذكورة
يف هذا العمود أو تفوقها.
جيد جداً :إذا حقق  %61على األقل من
الطلبة مستويات تحصيل
دراسي المستويات الدولية المذكورة يف
هذا العمود أو تفوقها.
متميز :إذا حقق  %75على األقل من
الطلبة مستويات تحصيل دراسي تتماشى
مع المستويات الدولية المذكورة يف هذا
العمود أو تفوقها.
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تقييمات ( :GL PTSاختبار
التقدم الدراسي يف العلوم ،و
 :PTMاختبار التقدم الدراسي
يف الرياضيات ،و :PTEاختبار الدرجة
التقدم الدراسي يف اللغة
التساعية )Stanine 5( 5
اإلنجليزية )
 :ASSETاختبار تقييم
المهارات
الدراسية من خالل
االختبارات التعليمية
 :ISAتقييم المدارس الدويل
من المجلس األسترايل
للبحوث
التربوية
المدارس الخاصة التي تطبق
منهاج وزارة التربية والتعليم:
 :AE NAPبرنامج االختبارات
الوطنية يف دولة اإلمارات
العربية المتحدة
الصف الثالث
الصف الخامس
الصف السابع
الصف التاسع
اختبار « PISA-Based Test
 »for Schoolsمن منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية
()OECD

الدرجة التساعية )Stanine 6( 6

الدرجة
التساعية )Stanine 5( 5

الدرجة التساعية )Stanine 6( 6

المعدل الدويل ناقص نصف
االنحراف المعياري*

المعدل الدويل

*يمكن إيجاد المعدل الدويل وقيمة االنحراف المعياري لكل مادة دراسية
يف تقرير  ISAالخاص بالمدرسة ،وذلك
ضمن الفقرتين “  ” All schools meanو”All schools standard
”deviation

المستوى الثالث
المستوى الرابع
المستوى الخامس
المستوى السادس

المستوى الرابع
المستوى الخامس
المستوى السادس
المستوى السابع

سيتم نشر المستويات من قبل الجهة المزودة لالختبار بعد إصدار التقارير
الرسمية لنتائج االختبار.

بــدءا ً مــن العــام الدراســي القــادم لــم تعــد اختبــارات التقييــم القياســي الــدويل ( )IBTوالتقييــم
التشــخيصي للقــدرات يف الرياضيــات والقــراءة ( )InCasجــزءا ً مــن اختبــارات مؤشــر انجــاز أهــداف
األجنــدة الوطنيــة ،ولكــن رغــم ذلــك سيســتخدم المقيمــون التربويــون نتائــج العــام الدراســي الماضــي،
ويجــرون عليهــا عمليــات التحليــل الالزمــة الســتخراج معلومــات مفيــدة عــن جــودة أداء الطلبــة.
 :IBTاختبارات
التقييم القياسي
الدويل
 :InCASتقييم
تشخيصي
للقدرات يف
الرياضيات والقراءة
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الشريحة المئوية 41st

الشريحة المئوية 61st

الدرجة المعيارية 96

الدرجة المعيارية 104

ا لملحقــا ت
الملحــق أ :مــادة التر بيــة االخالقيــة
ينبغــي علــى جميــع المــدارس تضميــن المحــاور األربعــة للتربيــة األخالقيــة ودمجهــا بالثقافــة والنظــم
األخالقيــة المتبعــة فيهــا .كمــا ينبغــي علــى المــدارس توفيــر بيئــة مدرســية قــادرة علــى تشــكيل الشــخصية
األخالقيــة للطلبــة وترســيخها وتنميتهــا ،وإيالئهــا التقديــر المطلــوب ومكافــأة الطلبــة علــى األخالقيــات
الحميدة ،لتربية نشء قادر على أداء دور فاعل يف مدارســهم وعائالتهم وتحمل مســؤولياتهم المجتمعية
واالرتقــاء بمجتمعهــم محلي ـا ً ووطني ـا ً وعالمي ـاً.
إرشادات وتوجيهات للمدارس الخاصة:
•	 يتعيــن علــى جميــع المــدارس الخاصــة ضمــان تدر يــس جميــع محــاور التربيــة األخالقيــة للصفــوف
الدراسية من األول إىل التاسع (السنوات الدراسية من الثانية إىل العاشرة يف المنهاج البريطاين،
والصفــوف الدراســية مــن األول إىل الحــادي عشــر يف المــدارس الخاصــة التــي تطبــق منهــاج وزارة
التربيــة والتعليــم) بحيــث ال يقــل نصــاب الوقــت المخصــص لتدر يــس هــذه المــادة عــن  60دقيقــة
أسبوعياً.
•	 يمكــن لــكل مدرســة خاصــة اختيــار دمــج برنامــج التربيــة األخالقيــة وفــق الطريقــة األنســب إلطــار
عمــل منهاجهــا التعليمــي.
ً
حـ ُـق للمــدارس اســتخدام منهجيــات تطبيــق مختلفــة تبع ـا لــكل مرحلــة دراســية ،ولكــن بشــرط
•	 يَ ِ
ضمــان تحقيــق اســتمرارية التعلــم وسالســة االنتقــال بيــن الصفــوف والمراحــل الدراســية.
•	 يتعيــن علــى المــدارس الخاصــة اعتمــاد الكتــب المدرســية المقــررة للتربيــة األخالقيــة كمرجــع
أساســي ،ويمكــن لهــا دعــم الكتــب المقــررة بمــواد إضافيــة لر بــط خبــرات الطلبــة الشــخصية
وتعلمهــم الســابق باألوضــاع الراهنــة محلي ـا ً وعالمي ـاً.
•	 يتعيــن علــى المــدارس اختيــار معلمــي التربيــة األخالقيــة بعنايــة وحــرص فائقيــن لضمــان تطبيــق
أســاليب تدر يــس قــادرة علــى إشــراك الطلبــة وتقديــم مســتويات تح ـ ٍّد مالئمــة لهــم ،بمــا يكفــل
تلبيــة احتياجاتهــم علــى اختالفهــا.
•	 يتعيــن علــى المــدارس الخاصــة إشــراك عائــات الطلبــة وأعضــاء مــن المجتمــع يف برنامــج التربيــة
األخالقية.
•	 يمكــن للمــدارس اختيــار تدر يــس برنامــج التربيــة األخالقيــة باللغــة العربيــة أو اإلنجليز يــة أو بلغــة
أخــرى -إذا كانــت لغــة التدر يــس ليســت العربيــة او اإلنجليز يــة-أو بأكثــر مــن لغــة بمــا يالئــم تلبيــة
احتياجــات الطلبــة.
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الملحــق ب :مــادة الدرا ســات االجتماعيــة لدو لــة
اإل مــارات العر بيــة المتحــدة
بنــا ًء علــى األولويــات الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأهــداف خطــة ديب االســتراتيجية ،2021
يتعيــن علــى المــدارس الخاصــة يف ديب دمــج معاييــر منهــاج مــادة الدراســات االجتماعيــة مــن وزارة التربيــة
والتعليــم يف مناهجهــا التعليميــة ،وذلــك بهــدف تزويــد الطلبــة بمعرفــة معمقــة للمعلومــات والمهــارات
والمفاهيــم يف جغرافيــا وتار يــخ اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتربيــة المدنيــة ،مــع التركيــز علــى الروابــط
والعالقــات التــي تجمــع بيــن مختلــف الشــعوب واألمــم والعالقــة بيــن العلــم والتقنيــة والمجتمــع.
وسيســاعد تقديــم هــذا المنهــاج التعليمــي علــى ضمــان تمكيــن الطلبــة مــن المســاهمة كأعضــاء فاعليــن
يف المجتمــع ،مــن أجــل بنــاء مجتمــع مترابــط يرحــب بالجميــع مــع الحفــاظ علــى ثقافــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وتراثهــا وتقاليدهــا.
إرشادات وتوجيهات للمدارس الخاصة:
•	 يتعين على جميع المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم تقديم الخدمات
التعليميــة لمــادة الدراســات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لجميــع طلبــة الصفــوف
الدراســية مــن األول إىل الثــاين عشــر وااللتــزام بتوفيــر نصــاب الوقــت المخصــص لتدر يــس هــذه
المــادة.
•	 يتعيــن علــى جميــع المــدارس الخاصــة ضمــان تقديــم الخدمــات التعليميــة لمــادة الدراســات
االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لجميــع طلبــة الصفــوف الدراســية مــن األول إىل
التاســع (مــن الســنة الثانيــة إىل العاشــرة يف المنهــاج البريطــاين) بحيــث ال يقــل نصــاب الوقــت
المخصــص لتدر يــس هــذه المــادة عــن  60دقيقــة أســبوعياً.
•	 تمتلــك المدرســة خيــار تدر يــس محتــوى مــادة الدراســات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة يف ســياق مــواد دراســية أخــرى وفــق المنهجيــات المالئمــة إلطــار عمــل المنهــاج التعليمــي
المطبــق يف المدرســة.
•	 يمكــن للمــدرس الخاصــة تطبيــق منهجيــات تدر يــس مختلفــة تبع ـا ً لــكل مرحلــة دراســية ،ولكــن
بشــرط ضمــان تحقيــق اســتمرارية التعلــم وسالســة االنتقــال بيــن الصفــوف والمراحــل الدراســية.
•	 يتعيــن علــى المــدارس الخاصــة التــي تطبــق منهــاج وزارة التربيــة والتعليــم اســتخدام الكتــب
المدرســية المقــررة مــن وزارة التربيــة والتعليــم كمصــدر رئيســي للمحتــوى الــذي يجــب تدريســه
للطلبــة.
•	 يمكــن للمــدارس الخاصــة التــي ال تطبــق منهــاج وزارة التربيــة والتعليــم االســتناد علــى الكتــب
المدرســية المقــررة لمــادة الدراســات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كدليــل مرجعي.
ويمكــن لجميــع المــدارس الخاصــة تطويــر مســتندات داعمــة للكتــب المدرســية المقــررة لتزويــد
الطلبــة بخبــرات تعلــم هادفــة ولر بــط التعلــم بمواقــف واقعيــة مــن حياتهــم خــارج المدرســة.
•	 يمكــن للمــدارس اختيــار تدر يــس مــادة الدراســات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
باللغة العربية أو اإلنجليزية أو بلغة أخرى -إذا كانت لغة التدريس ليست العربية او اإلنجليزية-
أو بأكثــر مــن لغــة بمــا يالئــم تلبيــة احتياجــات الطلبــة.
•	 يتعيــن علــى جميــع المــدارس الخاصــة إجــراء تقييمــات رســمية لمخرجــات تعلــم مــادة الدراســات
االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كمــا يتعيــن عليهــا إطــاع أوليــاء األمــور علــى نتائــج
هــذه التقييمــات.

25

الملحــق جــ :الطلبــة ذوو االحتيا جــات التعليميــة
الخا صــة وذوو اإلعا قــة (أصحــاب الهمــم)
لكل مدرسة خاصة يف ديب حرية اختيار أعضاء كادرها المؤهل لتويل األدوار التالية:
رائد التعليم الدامج
ً
ً
يجــب علــى كل مدرســة خاصــة تعييــن رائــد للتعليــم الدامــج فيهــا ،ليتــوىل دورا محور ي ـا يف تعز يــز ثقافــة
ومفاهيــم التعليــم الدامــج وصياغــة األســاليب والمقار بــات الكفيلــة بتقديــم الدعــم الــازم لتطويــر منهجيــات
التعليــم الدامــج وتوجهاتــه يف المدرســة .وســتركز فــرق الرقابــة علــى تقييــم مــدى نجــاح رائــد التعليــم الدامج
يف التحــول نحــو ثقافــة التعليــم الدامــج وترســيخها بمــا يكفــل تقديــم خدمــات وأنشــطة تعليميــة تدعــم
التعليــم الدامــج علــى النحــو األمثــل.
أمين التعليم الدامج
يجــب علــى كل مدرســة خاصــة تعييــن أميــن للتعليــم الدامــج فيهــا ،حيــث ســتركز فــرق الرقابــة علــى تقييــم
مــدى نجاحــه يف مســاءلة قيــادة المدرســة عــن تحقيــق التحســينات المطلوبــة يف الخدمــات واألنشــطة
والتعليميــة ومخرجــات الطلبــة أصحــاب الهمــم.
فريق عمل التعليم الدامج
ينبغــي علــى رائــد وأميــن التعليــم الدامــج أن يعمــا يف إطــار عالقــات شــرا كة وثيقــة مــع بقيــة األطــراف
المعنيــة لتشــكيل فر يــق عمــل التعليــم الدامــج يف المدرســة ،حيــث ســتركز فــرق الرقابــة علــى تقييــم مــدى
نجــاح هــذا الفر يــق يف تطويــر خطــة اســتراتيجية لتطويــر التعليــم الدامــج يف المدرســة ومتابعــة تطبيقهــا
علــى أرض الواقــع.
مساعد دعم التعلم
مــن اآلن فصاعــدا ً لــم يعــد دور “المعلــم المرافــق” ضمــن األدوار االختصاصيــة المعتمــدة يف المــدارس
الخاصــة يف إمــارة ديب .وســيصبح ألعضــاء كادر المدرســة الذيــن يَتَو َلـ ْون أداء هــذا الــدور حاليـا ً مســمى جديــدا ً
هــو “مســاعد دعــم التعلــم” ليعبــر عــن المســؤوليات الجديــدة التــي يتعيــن علــى مســاعدي دعــم التعلــم
أداءهــا يف تحســين جــودة دعــم الطلبــة أصحــاب الهمــم ،حيــث يتطلــب منهــم هــذا الــدور أيضـا ً المشــاركة يف
التدر يــب االختصاصــي المطلــوب ،ومتابعــة أداء الطلبــة أصحــاب الهمــم.
ســيعمل مســاعدو دعــم التعلــم يف إطــار عالقــات شــرا كة وثيقــة مــع معلمــي الصــف لضمــان دمــج الطلبــة
أصحــاب الهمــم بنجــاح مــع بقيــة زمالئهــم يف غــرف الفصــل الدراســي ومــع البيئــة المدرســية .وتقــع علــى
عاتــق معلــم الفصــل مســؤولية إجــراء عمليــات المواءمــة المطلوبــة وتطبيقهــا ومتابعــة جــودة مخرجــات
البرامــج التعليميــة الموجهــة للطلبــة أصحــاب الهمــم ،وســيكون دور مســاعد دعــم التعليــم تيســير مهــام
معلــم الفصــل ومســاعدته علــى إنجــاز مســؤولياته بنجــاح.
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