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 خطة تطوير المدرسة                                                

                                               2014 – 2015 

 

 اسم المدرسة                                                                                                           

 أبوظبي -مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة                                            

 رؤية المدرسة 

 
 جيل يواكب عصره و يحفظ تراثه                                                                          

 

 رسالة وهدف المدرسة 

 
اكبا توفير بيئة مثالية للتعليم والتعلم، بتقديم برامج نوعية تؤهل الطالب للتعليم العالي وتنشئته لتحمل المسؤولية وخوض معترك الحياة موتسعى مدارس االتحاد الخاصة الى 

 ثهلعصره وحافظاً لترا
 

 البيئة المدرسية )إطار عمل المدرسة( 
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Quality of Teaching                                                                                                                                                                                                                   والتعلم ميالتعلجودة مستوى    
داف هالأ متابعة تحقيق

 في الخطة التطويرية
تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

 األداء مؤشر األهداف االستراتيجات مؤشرات النجاح األدلة التكلفة المسؤول

 2014ديسمبر

 5201مارس 

 5201يويون

السيدة منى  - 9/2014 6/2015
الناصر/ 

المستشارة 
 األكاديمية

 
منسقو اللغة  -

 .اإلنجليزية
 القيادة الوسطى. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5000 

 درهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تحليل النتائج -
نتائج االختبارات )نهاية  -

 الفصل الدراسي(
 برامج التقوية للطلبة -
- Checklists 

Exit pass- 
 التقييم الثنائي-
لصفوف  يةالمهارات الصوتي-
(3-4) 

 سلم التقدير اللفظي -
صور عرض نماذج سلم  -

التقدير اللفظي داخل 
 الصفوف

-KGالبرنامج اللغوي ) -
12) 

برنامج قراءة فردية للطلبة  -

(7-12) 

توزيع حصص اللغة  -
 (4-3االنجليزية )

ارتفاع مستوى تقدم  -
الطالب في اختبارات 

نهاية الفصل 
 واالختبارات الدولية

 تحليل االختبارات التشخيصية -
لصفوف الروضة االولى 

من  MAPواالمتحان الدولي 

الثاني  -صفوف الروضة الثانية
 عشر

فصل النتائج اختبارات نهاية  -
 االول والثالث الدراسي

برامج التقوية الخاصة اعتماد  -
 بالطلبة

 التركيز على:-
 Checklists- Exit*التقييم الذاتي 

pass  

 *التقييم الثنائي

 (12-10*تغذية راجعة )

 *العروض التقديمية الشفهية
على استخدام االنترنت تشجيع الطلبة -

 (12-5للحصول علة مصادر اضافية )

 تدريب الطلبة على مهارات البحث-
-3الصوتيات ) مهارات  التركيز على-
4) 

 نماذج سلم التقدير اللفظي -
تعريف الطالب على سلم التقدير  -

 اللفظي وعرضها في الصف
 (KG-12اعتماد برنامج لغوي ) -

لطلبة اعتماد برنامج قراءة فردية ل-
(7-12) 

تحديد حصة صوتيات واحدة مرة كل  -

 (4-3اسبوعين )

رفع مستوى التحصيل  -
يمي في اللغة داألكا

 – 1اإلنجليزية )للصفوف 
9) 

 -%50المستوى األول من 

65 % 

 -%65المستوى الثاني من 

75%  

 -%75المستوى الثالث 

85% 

 
رفع مستوى التحصيل  -

األكاديمي في اللغة 

-10اإلنجليزية )للصفوف 

12 ) 

 -%60المستوى األول من 

70 % 

 -%70المستوى الثاني 

80% 

 -%80المستوى الثالث 

90% 

1TL .  رفع

مستوى اللغة 
اإلنجليزية من 

الى % 79.1

82% 

 
)الخطة التطويرية 

2013-2014) 

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

السيدة منى  - 9/2014 6/2015
الناصر/ 

المستشارة 
 األكاديمية

 
منسقو اللغة  -

 .اإلنجليزية
 القيادة الوسطى. -
 
 
 
 

5000 

 درهم
 الدروس خطط-
 الطالب تقارير-
 MAP نتائج-
 الطالب استبانات-
 المعلمين تقارير -

 (CPD) عمل ورش -
 في تحديااألكثر  نشطةاأل-

 الدروس
 سلم التقدير اللفظي -
 التقييم المستمر-

 ٪ من المعلمين85
يصبحون قادرين 

نشطة أط يتخط على
.كثر تحديا  أ  

 
تقدم في ٪ 10

درجات الطلبة 
MAP امتحان 

 

  ستبانات للطلبة عددا
مدى لقياس  2

وفعاليتهم  تهممشارك
 خالل الحصص

 
ألكثر ا األنشطة معايير توحيد -

 تحديا.
أعضاء هيئة  تدريب جميع -

 أنشطة تصميم على التدريس
 .أكثر تحديا

انشاء نوادي خاصة بالطلبة -
 الموهوبين والمتفوقين

 .متابعةالتنفيذ وال -
 .تقييمال -

 

 تلبية االحتياجات -
 متفوقين.الفردية لل

 
 درجات عالية تحقيق -

 .االختبارات الدولية في

2 TL.  التخطيط

 ألنشطة تتحدى
 الطالب

والتي  المتميزين،
 تتناسب مع
مستواهم 
 الدراسي

 
مجلس  توصية)

 أبوظبي للتعليم(.
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هداف الأ متابعة تحقيق
 في الخطة التطويرية

تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

 األداء مؤشر األهداف االستراتيجات مؤشرات النجاح األدلة التكلفة المسؤول

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

هبة  السيدة - 9/2014 6/2015
مديرة / خاروف 

 االبتدائيقسم 
 
السيدة منى  -

الناصر/ المستشارة 
 األكاديمية

 
منسقو اللغة  -

 .اإلنجليزية
 القيادة الوسطى. -
 

5000 

 درهم

 الخطط الدرسية-
 الطالب نتائج-
 MAP نتائج-
 الطالبية مقابالتال -
 المعلمين تقارير-
 (CPD) عمل ورش-
 التقييم المستمر-
 البيانات تحليل-
 المعدلة المناهج-

% من 80يصبح أن -

ادرين المدرسين ق
على التخطيط 

لطلبة ا ألنشطة
 ضعاف التحصيل

أن تتحسن درجات   -

 %15الطالب بنسبة 

 

لطلبة ضعاف اتحديد  -
 في المواد األساسية. التحصيل

تعديل المنهاج بما يتناسب مع  -
 مستوى الطلبة

 وضع معايير لتعيين معلمين-
لطلبة مختصين في دعم ا
 ضعاف التحصيل

تدريب المعلمين لتلبية -
 الطالب احتياجات

 .لغرفة المصادرتوفير مكان -
الالزمة  توفير االحتياجات-

 )حاسوب، كتب، .....(.
 

 الفردية االحتياجات تلبية-
  لطلبة ضعاف التحصيلل

 
 المؤهلين المعلمين توفير-

 .الخبرة وذوي
 
في  تقوية إعتماد حصص-

-5) للصفوفاللغة االنجليزية 
9). 

3TL . توفير 

 التي الموارد
الطلبة  تساعد

 ضعاف التحصيل
 المهام وتحديد

 التي واألدوات
 دعماً  توفر

 .لتعلمهم اً مناسب
 

 
مجلس  توصية)

 أبوظبي للتعليم(.
 
 
 
 
 
 

 2015مارس 

 2015يويون
السيدة منى  - 1/2015 6/2015

الناصر/ 
المستشارة 

 األكاديمية
 
منسقو اللغة  -

 .اإلنجليزية
 الوسطى.القيادة  -
 
 

 

5000 

 درهم
 .المهني التطوير-
 .الدرس خطط-
سلم التقدير اللفظي  -

الخاص بمهارات القرن 
 الواحد والعشرين

لحصص تقاريرالمعلمين ل-
 الدرسية.

دمج المعلمين  -
لمهارات القرن 

في واحد والعشرين ال
 خططهم الدرسية.

مشاركة الطالب  -
 الصفيةفي األنشطة 

التدريسية لقياس استبانة للهيئة -
مدى معرفتهم بمهارات القرن 

 الواحد والعشرين
 مهاراتفي  المهني التطوير-

 لجميع واحد والعشرينال القرن
 .التدريس هيئة أعضاء

 .التدريبنتائج  متابعة-
 من النموذجي التخطيط متابعة-

سلم و معايير مجموعة خالل
التقدير اللفظي الخاص 
بمهارات القرن الواحد 

 والعشرين 
مشاركة الممارسات المتميزة  -

 بين مختلف االقسام
 
 
 

 هيئةال أعضاء جميع تدريب -
وتطبيق على دمج   يةالتدريس

 القرن مهارات استراتيجيات
 العشرينوواحد ال
خالل  نموذجية دروس تنفيذ-

 فيالفصل الدراسي الثالث 
 .األساسية المواد جميع

4 TL.   دمج

مهارات القرن 
الواحد والعشرين 
في جميع المواد 

 الدراسية.
 

)الخطة 
 االستراتيجية(
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 Leadership and Management                                                                                                                                                                                            فاعلية القيادة واإلدارة التربوية  
هداف الأ متابعة تحقيق

 في الخطة التطويرية
تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

 األداء مؤشر األهداف االستراتيجات مؤشرات النجاح األدلة التكلفة المسؤول

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

 /السيدة سمية 9/2014 6/2015
مديرة قسم 

 الطالبات.
مدير  /األستاذ منير
 قسم الطالب.

 
 مدراء األقسام.

 

 

 سياسة التأخير الصباحي- 5000
 التقديمة عروضال-

 .الصور/  للشركاء
 الصباحي ريالتأخورقة -
 .الوردي السجلو
 .اليومي ريالتأخ سجل-
 أولياء مع التواصل-

 .األمور
 .خطيال تعهدال-
 العقوبات سجالت-

 .والفصل
 .والشهادات المكافآت-
 .البيانات تحليل-

 ريالتأخ نسبة تخفيض

٪ 5 بمعدلالصباحي 

 فصل كل نهاية في
 العام من دراسي
-2014 الدراسي

2015 

 سياسة وتحديث مراجعة-
 الصباحي. ريالتأخ

 على السياسةتعميم -
 الشركاء.

التأخير  حاالتتوثيق  -
 .بانتظام الصباحي

 بشكل الحاالت متابعة-
 .منتظم

 .البيانات تحليل-
 .السياسة فعالية تقييم-
 .الطالب مكافأة-

 أهمية حول الطالب توعية -
 .بالمواعيد االلتزام

 
التأخير الصباحي  نسبة تقليل-
 .لطالبل

1 LM. تحسين 

دوام بال الطلبة تزامال
 خالل منالصباحي 

 أولياء مع العمل
 لضمان األمور

 الطالبمغادرة 
 الوقت في المنزل

 وتشجيع المناسب،
 بالمواعيد االلتزام

 أنظمة خاللمن 
 ةالمدرسي المكافآت

 الطالب  توعيةو
 .تزام بهالبأهمية اال

 
 

)توصية مجلس 
 أبوظبي للتعليم(

 
 

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

السيدة رنا  - 9/2014 6/2015
مكتب حيدر/مديرة 

 شؤون الموظفين.
 

السيدة شيماء ضياء 
الدين/سكرتيرة 

 المدرسة.مديرة 

 السياسات- 5000
موقع المدرسة -

 .االلكتروني
 .واالختبارات االستبيانات-
المفتوح للموظفين اليوم -

 واألهل
 موقعة من تعهدات-

 .الموظفين

 من٪ 100إلمام -

 .سياساتالشركاء بال
 مستوى زيادة-

 جميع بين الرضا
 الشركاء.

 

 سياساتوتحديث ال مراجعة-
الشركاء  تعميمها على-

 المعنيين.
 .متابعةالو تنفيذال-
 . تقييمال-

العمل وفقا  لمبادئ الشفافية -
 والمسؤولية.

LM 2.  تحديث

المدرسة سياسات 
وفقا لقوانين ولوائح 

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

 وإبالغ الشركاء بها.
 

)الخطة 
 االستراتيجية(.
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هداف الأ متابعة تحقيق
 في الخطة التطويرية

تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

 األداء مؤشر األهداف االستراتيجات مؤشرات النجاح األدلة التكلفة المسؤول

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

السيدة منى  - 9/2014 6/2015
الناصر/ 

المستشارة 
 األكاديمية

 
السيدة رنا  -

حيدر/مديرة مكتب 
 شؤون الموظفين.

 مدراء األقسام. -
 
 
 
 

 .المعلمين تقييم نظام- درهم130.000
التقديمية  عروضال-

 .للمعلمين
 من شركة التدريب-

للقيادات العليا في  الرازي
 المدرسة

 .التقييم نماذج-
 .المعلمين استبانات-
 نماذج تبادل الزيارات-
 .النموذجية الدروسو
 
 
 
 
 
 
 
 

% من 100 تقييم-

 المدرسين وفقا  
لسياسة التقييم 

 الموحدة.

 تقييم فلسفة اعتماد-
 .المعلمين

مع  التقييم فلسفة مشاركة-
 .المعلمين جميع

تها مع ومتابعها تنفيذ-
 اقسام المدرسة. جميع

  تقييمال-

 عادلة فرص إنشاء-
 .والتقدير للتقييم ومتساوية

 .المعلم أداء جودة تحسين-
 الممارسات مشاركة- 

 الجيدة.

LM 3.  توحيد نظام

تقييم المعلمين في 
 المدرسة.

 
)الخطة 

 االستراتيجية(

 2015مارس 

 2015يويون
السيدة منى  - 3/2015 6/2015

الناصر/ 
المستشارة 

 األكاديمية
 
السيدة رنا  -

حيدر/مديرة مكتب 
 شؤون الموظفين.

 مدراء األقسام. -

 

 .القيادة تقييم نظام- -
 لفريقالتقديمية  عروضال-

 .القيادة
 .التقييم نماذج-
 .الموظفين استبانات -

% من 100تقييم -

فريق القيادة وفقا 
لسياسة التقييم 

 الموحدة.

واضح  نظام وضع-
 للتقارير.

 .يةتدريب برامج انشاء-
 قييمت فلسفة اعتماد-
 .لقياداتا
 ذاتي تقييم نظام إنشاء-

( وتحديد SEF) موحد

 االهداف.
 مع التقييم فلسفة مشاركة-

 القيادات. جميع
 التفيذ والمتابعة-
  تقييمال-

 
 
 
 
 
 

 عادلة فرص إنشاء-
 .والتقدير للتقييم ومتساوية

 القيادة أداء جودة تحسين-
 .والعليا المتوسطة

 .الجيدة الممارسات مشاركة-

4LM . نظام تطوير 

 العليا للقيادة تقييمال
 في والمتوسطة

 .المدرسة
 

)الخطة 
 االستراتيجية(
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هداف الأ متابعة تحقيق
 في الخطة التطويرية

تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

 األداء مؤشر األهداف االستراتيجات مؤشرات النجاح األدلة التكلفة المسؤول

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

سماح السيدة  - 9/2014 6/2015
اليافعي / منسقة 

 األنشطة.
 
 
 
 

  الرسائل - درهم 4000
 .االجتماعات محاضر -
 .المجلس أعضاء قائمة -
 المجلس. عمل خطة -
 الفعاليات. صور -

مشاركة جميع  -
أعضاء المجلس في 

فعاليات وأنشطة 
 المدرسة.

موظف مسؤول  تعيين -
 .المجلسمتابعة عمل عن 

 لتمثيل أعضاء ترشيح -
  أقسام المدرسة. جميع

مجلس األباء  انتخاب -
 والمعلمين.

 وضع خطة للمجلس. -
 منتظمة اجتماعات -
 (.دراسي فصل كل مرتين)

 
 
 
 
 
 
 

تشكيل مجلس األباء  -
 المدرسة. والمعلمين في

5LM . زيز دور عت

الشركاء من خالل 
تشكيل مجلس األباء 

 والمعلمين
 

)الخطة 
 االستراتيجية(

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

سماح السيدة  - 9/2014 6/2015
/ منسقة اليافعي 

 األنشطة.

 

 .الرسائل - درهم 20.000
 .الصور -
 .والمكافآت الشهادات -
 .الشركاء قائمة -
 .واإلعالم الدعاية -

زيادة عدد  -
الشركاء بنسبة 

25.% 

 بةالطل احتياجات تحديد -
موظف مسؤول  تحديد -

 عن المتابعة مع الشركاء
 الشركاء استضافة -

 .الخارجيين
الفعاليات  جميع توثيق -

 .والخارجية الداخلية
 مع العالقة على الحفاظ -

 .الحاليين الشركاء
 الدعاية واالعالم -
  

 
 
 
 
 
 

 .الخبرات تبادل -
 مهاراتو معرفة إثراء -

 الطلبة

6LM .  زيادة عدد

الشركاء المحليين 
 والدوليين

 
)الخطة 

 االستراتيجية(
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. وحماية الطالب ورعايتهم وتوجيههم ودعمهم/ التنيمة الشخصية للطالب / تحصيل الطالب وتقدمهم : المعايير   

Standards: Students’ attainment & progress/ Students’ personal development/ The protection, care, guidance and support of students 
هداف الأ متابعة تحقيق

 في الخطة التطويرية
تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

 األداء مؤشر األهداف االستراتيجات مؤشرات النجاح األدلة التكلفة المسؤول

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

مدير  /األستاذ منير 9/2014 6/2015
 قسم الطالب.

 
 .منسقي المواد-
مشرفين قسم -

 البنين.
 

 

 التحويل للمشرفين نماذج- 7000
 .المناوبة حضور سجل-
 االنضباط السلوكي.خطة -
 .يةالدرس خططال-
 .العمل خطة-
 .البيانات تحليل-
 .النموذجية الدروس-
 .البنين نشرة-
 .الطالب لاعمأ-
 على مصورةال دروسال-
 .فيديوال
 وشهادات المكافآت-

 التقدير.

من عدد  تقليلال-
 إلى الطالبتحويل 

ضبط و المشرفين
عملية الخروج من 

الصف خالل 
 الحصص

 لطالبا مشاركة-
 بفعالية اكثر خالل

 .الدراسية الحصص
 نتائج ارتفاع-

 .الطالب تحصيل

 إلى البنين مدرسة تقسيم-
 عدد وزيادة أقسام ثالثة

 .المشرفين
االنضباط  خطة تعديل-

 وإقامة للبنين السلوكي
 لطالبل توعية أسبوع
 .األمور وأولياء

 المناوبةأماكن  إضافة-
 مع مهام المناوبين وتحديد
سياسة واضحة وضع 
 .للمتابعة

مشاركة ) برنامجال تطبيق-
 (.8-5الطلبة بفعالية 

 الممارساتومشاركة  تبادل-
 .القسم في المتميزة

 
 
 
 

تعيين عدد اكبر من  -
 المشرفين

 على لمعلمينا تدريب-
 ستراتيجياتالتخطيط ال

 محفزة للبنين وأنشطة
 نموذجية ممارسات مشاركة

 الطلبة تحفز التي مواردو

S 1. تحسين 

سلوكيات الطالب 
 )البنين( وتحصيلهم

 الدراسي
 
 

)توصية مجلس 
 أبوظبي للتعليم(

 
 

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

سيدة مي ال - 9/2014 6/2015
منسقة قسم  /بيطار

 العلوم.
 
/ السيدة حسيبة -

قسم منسقة 
 الرياضيات.

السيدة حنان -
قسم منسقة 

تكنولوجيا 
 . المعلومات

التقدير اللفظي  سلم - 3000
 واحدال القرن مهاراتل

 والعشرين
 المشاريع. -
 األبحاث. -
 المسابقات. -

تقييم مشاريع  -
لسلم وفقا  الطلبة

التقدير اللفظي 
 القرن مهاراتل
 والعشرين واحدال

 

 أبحاث و مشاريع تصميم-
 القرن مهارات لتعزيز

المستثمر ) واحد والعشرينال
الصغير، اسبوع العلوم 

 (.والرياضيات والتكنولوجيا
 المسابقات في المشاركة-

 .الخارجية
 سلم التقدير اللفظي تطوير-
واحد ال القرن مهاراتل

 والعشرين
سلم التقدير اللفظي  شرح-
واحد ال القرن مهاراتل

 والعشرين للطلبة
  تنفيذوال متابعةال-
 .تقييمال-
 

 الطلبة جميع تزويد-
 الالزمة االستراتيجياتب

واحد ال القرن مهارات لتطبيق
 والعشرين

 الطلبة جميع تزويد-
بالمهارات المطلوبة للجامعة، 

 مهنيةوالحياة ال

2 S.  تعزيز تعلم

مهارات القرن 
 الواحد والعشرين

 
)الخطة 

 االستراتيجية(.
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هداف الأ متابعة تحقيق
 في الخطة التطويرية

تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

 األداء مؤشر األهداف االستراتيجات مؤشرات النجاح األدلة التكلفة المسؤول

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

السيدة جائدة /  - 9/2014 6/2015
 منسقة االمتحانات

 
السيدة حنان /  -

قسم منسقة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 
 
 
 

 موحد يتقييم نظام - درهم 8000
 البيانات تحليل -

 .والتقارير
 سلم التقدير اللفظي -
- Exit Pass 
 العمل خطط -
 ملف اإلنجاز. -

أن يصبح الطالب  -
قادرين على تحديد 

األهداف وتقييم 
 أنفسهم.

مطلوب ال المهارات تحديد-
 هاتقييم

مبنية  اختباراتتصميم  -
 على المهارات المطلوبة

 .النتائج تحليل-
 .التقارير كتابة-
 وضع خطة عمل.-
 .متابعةال -

 التقييم من أجل التعلم: -
معلومات تحليل  استخدام
 أداء لتحسينالبيانات 
 .الطالب

S 3. مفهوم  تعزيز

 لطلبةل الذاتي التقييم
 استخدام خالل من

 وسائل تقييم متنوعة
 
 
الخطة )

 (االستراتيجية
 
 
 
 
 

 2014ديسمبر

 2015مارس 

 2015يويون

 السيدة ربى- 9/2014 6/2015
صوايا / مديرة 
 قسم الروضة.

 

100.000 

 درهم
 الوظيفي الوصف -
طلبة ذوي  مستشارل

 االحتياجات الخاصة
الطلبة ذوي  سياسة -

 االحتياجات الخاصة
 االجتماعات محاضر -
 نماذج حضور الحصص -
 تابعةالم تقارير -
 ورش عمل -
  الخطط الفردية-
 التقييم تقارير- 

الطلبة ذوي أسماء  قائمة -
 االحتياجات الخاصة

الطلبة ذوي  ملفات -
 االحتياجات الخاصة

وجود خطة  -
متابعة واضحة ل

الطلبة ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 

لمتابعة  مستشار تعيين -
الطلبة ذوي االحتياجات 

 الخاصة
متابعة  سياسة تطبيق -

الطلبة ذوي االحتياجات 
 الخاصة

الطلبة ذوي  تحديد -
االحتياجات الخاصة في 

 المدرسة
 االقسام. مع التواصل -
الطلبة ذوي  وتقييم متابعة -

 االحتياجات الخاصة
 المعلمين مع عاجتماال -

 االجتماعيين، واألخصائيين
 األمور وأولياء

معلمي تدريب  -
الخطة  كتابةعلى المصادر

الفردية لطلبة ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 ورش عمل للمعلمين -
 
 

 االحتياجات جميع تلبية -
 لكل الطلبة الفردية

4 S.  إنشاء قسم

االحتياجات لذوي 
 (.SEN) الخاصة

 
)الخطة 

 االستراتيجية(.
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 آلية اإلعداد والتخطيط 

 2014-2013 للعام الدراسي  الخطة التطويرية للمدرسة تقييم -

 ADECأبو ظبي للتعليم  لكل قسم بناء على معايير مجلس 2014-2013لعام الدراسي في نهاية ا SWOTتحليل  -
 SWOTبناء على تحليل  خطة تشغيلية لكل قسم -

 (.2017-2014الخطة االستراتيجية ) -
  2015-2014للعام الدراسي  العداد الخطة التطويرية اجتماع عام للمنسقين ومدراء االقسام -

 .في المدرسةالعليا اعتماد الخطة التطويرية الجديدة من قبل فريق القيادة  -
 

 آلية المراجعة 

  2015-2014 دراسي خالل العام في نهاية كل فصل في كل قسم وتوثيق األدلة المطلوبةبتقييم األهداف الخطة التطويرية  عمل  فريق متابعةسيقوم 
 

 العرض على مجلس اآلباء 

 موقع المدرسة االلكتروني. ومن ثم نشرها على أولياء االمور مجلس عرض الخطة التطويرية على
 

 الموافقات واالعتماد 

Parent Representative 
             Signature Date                                            

Principal 
             Mrs. Fatima Murshed Signature Date                                              

Owner, proprietor or 

board member              Mr. Faraj Bin Hmooda Signature Date                                               

Owner proprietor or 

board member 

 
 
 Signature Date                                                

 

 


