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مبدأ التعلم  الثامن: اإلدارة والقیادة من أجل التعلم

اإلدارة والقیادة تدعم وتجسد وتعزز آثار التعلم والمعاییر والقیم.

التقییم لكل من اإلدارة والقیادة والتنظیم :

مجتمعات التعلم في مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة تعمل على ذلك ... (بناء / تحدید "كیف")
لقد أحرزنا تقدًما كبیراً في بعض جوانب ھذه المرحلة أكثر من غیرھا.



التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

سیتمكن متعلمینا من :
تجربة تعلیم عالي الجودة ونتائج محّسنة إثر اإلشراف الفعال الذي یعزز الصحة مجتمع التعلم التعلیمیة والتشغیلیة ؛-
االنخراط والتعاون بشكل فعال مع القیادة واإلدارة في اتخاذ قرارات من شأنھا تحسین المدرسة.-



التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020:

ستضمن قیادة المدرسة (مجلس اإلدارة) النقاط التالیة:

ضم ممثلین من جمیع الفئات المعنیة (أولیاء أمور وطالّب وموظفین) ؛-
السعي باستمرار إلى النظر في آراء جمیع الفئات المعنیة وبالتالي اكتساب معرفة شاملة ودقیقة عن المدرسة ؛-
مراقبة إجراءات المدرسة بشكل منھجي وفعال ومحاسبة القیادة العلیا على جودة أداء المدرسة بما في ذلك نتائج الطالب ؛-
ممارسة تأثیر إیجابي على قیادة المدرسة وتوجیھھا بناًء على المبادئ األخالقیة ؛-
التأكد من أن المدرسة مزودة بالموظفین والموارد الالزمة؛-
أن تكون بمثابة الناقد الفعال والبناء للمدرسة ذات تأثیر إیجابي على فعالیة المدرسة ككل.-



التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

ستضمن قیادة المدرسة العلیا النقاط التالیة:
تحدید اتجاه استراتیجي واضح وتعزیز رؤیة جریئة یشاركھا المجتمع المدرسي بأكملھ ؛-
أن تكون المدرسة ملتزمة بأولویات دولة اإلمارات العربیة المتحدة وأولویات اإلمارة ؛-
أن تكون المدرسة شاملة ؛-
إظھار المعرفة الشاملة بالمنھج وأفضل الممارسات في التعلم والتعلیم والتقییم ؛-
التركیز على تحسین تحصیل الطالب من خالل ثقافة "عقلیة النمو" ؛-
إظھار فھم واضح ودقیق لما یجب القیام بھ لالبتكار وتحسین المدرسة ؛-
أن تكون فعالة في توقع ومعالجة أي عوائق محتملة قد تؤثر على التحسین المستمر ؛-
بناء القدرات القیادیة لإلشراف وضمان التزام المدرسة بتعلیم عالي الجودة والتحسین المستمر مع التركیز على نتائج الطالب بشكل -

رئیسي ؛ 



التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

ستضمن إدارة المدرسة النقاط التالیة:
التأكد من أن جمیع جوانب اإلدارة الیومیة للمدرسة منظمة بشكل جید مما سیؤثر بشكل إیجابي على نتائج الطالب ؛-
تزوید المدرسة بالموظفین المناسبین لتحقیق رؤیتنا ورسالتنا ونمذجة قیمنا األساسیة ؛-
ضمان تطابق تطویر األداء وفرص التطویر المھني المستمر مع أولویات المدرسة وتلبیة احتیاجاتھا ؛-
التأكد من أن المباني وبیئات التعلم ذات جودة عالیة ووجود مجموعة من المرافق المتخصصة للجمیع.-



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

طّور مجلس إدارة المدرسة سیاساتھ وعملیاتھ لضمان المساءلة الدقیقة عن نتائج المدرسة وأدائھا.-
یسعى مجلس اإلدارة باستمرار إلى النظر في وجھات نظر جمیع األشخاص المعنیین مما أدى إلى اكتساب معرفة متعمقة -

حول المدرسة.
تتم مراجعة معلومات جمیع األشخاص المعنیین بانتظام مع قیادة المدرسة العلیا. نتیجة لذلك تؤدي المالحظات إلى اتخاذ -

قرارات مستنیرة وسریعة االستجابة ومستدامة.
یحاسب مجلس اإلدارة  فریق قیادة المدرسة العلیا على األداء والجودة بما في ذلك اإلنجازات والتنمیة الشخصیة لجمیع -

الطالب.
یدعم مجلس اإلدارة  فریق قیادة المدرسة العلیا بشكل فعال ویؤثر في التزامھ بتحسین المدرسة مع التركیز على نتائج -

الطالب.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

قادة المدرسة ، بقیادة المدیر التنفیذي وفریق القیادة العلیا ھم مھنیین ماھرون ومؤثرون وملھمون یظھرون مستوى عاٍل من -
الكفاءة المھنیة.

یشترك فریق القیادة العلیا باإلضافة إلى عدد متزاید من القادة المتوسطین والزمالء في إحساس واضح بالھدف كفریق واحد -
ویتواصلون بنجاح ویطبقون أھداف المدرسة.

تتوافق خطط تحسین المدرسة مع األولویات المحلیة والوطنیة بما في ذلك أنظمة الدعم المحددة لتحسین الطالب "المعرضین -
للخطر".

یتحمل الموظفون مسؤولیات وظیفیة واضحة ویلتزم معظمھم بالكفاءة في تحقیق رؤیة المدرسة. تعمل معظم األقسام / الفرق -
بشكل فعال في رفع مستوى تحصیل الطالب والتنمیة الشخصیة.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

تعمل القیادة بشكل فعال على إنشاء مدرسة شاملة ذات ثقافة تعلیمیة ھادفة لتحقیق معاییر عالیة.-
ھناك حس قوي بالھدف مدفوعاً برؤیة المدرسة وقیمھا وأھدافھا. من المقرر إجراء مراجعة لرؤیة المدرسة وقیمھا وأھدافھا -

بعد زیارة االعتماد القادمة.
یقوم فریق القیادة العلیا بتشكیل عملیة صنع القرار والتأثیر فیھا باإلضافة إلى بدء وقیادة أنشطة التحسین وتحدید أولویاتھ. یعد -

كل من جودة التعلم والتعلیم والتطویر المھني المستمر وتطویر األداء بما في ذلك استبقاء الموظفین والتعیین من األولویات 
الرئیسیة.

یستجیب فریق القیادة العلیا جیداً للتقییم الخارجي للمدرسة مما أدى إلى تحسین جوانب رئیسیة للمدرسة في الماضي القریب -
بنجاح.

التقییم الذاتي ومخططات التحسین ھي ممارسات مضمنة بشكل منھجي.-



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

إن بناء المزید من القدرات القیادیة وتحدیداً ضمن القادة المتوسطین ھو مجال تحسین رئیسي  وبشكل عام ھناك نسبة جیدة -
من التحسین المستدام حیث یتم تحدید األولویات الرئیسیة وتحلیلھا ومعالجتھا بدقة.

إدارة المدرسة والموظفین والمرافق والموارد فعالة وذات كفاءة.-
أدى ظھور كوفید 19 وتأثیره على القطاع التعلیمي إلى مراجعة وإعادة ھیكلة الجدول الزمني وتوزیع الموظفین مما یضمن -

تحسین تعلم الطالب ورفاھیتھم. وأدى التنظیم الدقیق للدروس واألنشطة إلى تمكین ممارسات التعلم والتعلیم والتقییم الفعالة.
تضمن منصات التعلم وسیاسة الباب المفتوح التواصل الجید. ویؤدي التواصل والتفكیر المستمر إلى تدریس فعال للمناھج -

الدراسیة.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

جمیع الموظفین مؤھلین تماماً ولدیھم فرص للتطویر المھني المستمر (CPD) داخل المدرسة وخارجھا. یخضع جمیع -
أعضاء ھیئة التدریس لبرنامج التطویر المھني المستمر (CPD) لضمان فعالیة التعلم والتعلیم، سواء أكان ذلك بالتعلم وجھاً 

لوجھ أو عن بعد، مما یؤدي إلى تحسین التعلم والتعلیم.
تم تجھیز مباني ومرافق المدرسة اإلفتراضیة منھا والفعلیة بشكل جید مما یتیح لجمیع المتعلمین الوصول إلى المناھج -

الدراسیة والتعلم في بیئة آمنة ومحفزة.
أدى االستخدام الفعال لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت منذ بدایة التعلم عن بعد وتنفیذ نموذجنا الھجین إلى تحسین أداء -

مدرستنا بشكل كبیر.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تتماشى إدارة مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة (VIPS) مع دلیل سیاسة المدارس الخاصة في اإلمارات العربیة المتحدة -
وتوجیھھا. تم تحدید ھیكلھا في وثیقة دستور مجلس اإلدارة ووثیقة دور مجلس اإلدارة .

یتألف مجلس اإلدارة من المالك كرئیسھا ومن خبراء تربویین یعملون كـ "أصدقاء ناقدون" ، ومستشار مالي وممثلون من -
أولیاء األمور والموظفین والطالب. یحكم دستور مجلس اإلدارة عملیاتھ ویضمن وجود العملیات لتحدید االتجاه االستراتیجي 
في سیاق رؤیة وأخالقیات محددة بوضوح. یرحب المجلس بآراء جمیع األشخاص المعنیین ویتطرق إلیھا/ یعالجھا . یجتمع 

مجلس اإلدارة رسمیاً مرة واحدة كل ثالثة أشھر لمراجعة عملیات المدرسة. یتم مشاركة جدول األعمال قبل االجتماع ، ویتم 
تسجیل المحاضر وتبادل المعلومات ذات المھمة مع جمیع األشخاص المعنیین.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یحاسب مجلس اإلدارة قیادة المدرسة على أدائھا وتأثیرھا على نتائج الطالب ومستویات اإلنجاز والتنمیة الشخصیة لطالبھا.-
یمكن لمجلس اإلدارة مراقبة عمل المدرسة بدقة واإلشراف على األداء التعلیمي للمدرسة واقتراح طرق للتحسین من خالل -

األسالیب الرسمیة وغیر الرسمیة ،.
یقدم المدیر تحدیثات منتظمة عن األداء والتوصیات إلى مجلس اإلدارة.-
یساھم مجلس اإلدارة بشكل كبیر في قیادة المدرسة وتوجیھھا بناًء على المبادئ األخالقیة والتوقعات العالیة.-



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یضمن مجلس اإلدارة أن المدرسة مزودة بقدر كاف من الموظفین وأنھا مجھزة تجھیزاً جیداً ، وأنھا ملتزمة تجاه أولیاء -
األمور وتستوفي جمیع المتطلبات القانونیة مع اإلشراف على األداء المالي للمدرسة - وھذا یشمل تحدید الرسوم ومراقبة 

المیزانیة وتحقیق األھداف المالیة. كما ویقدم مجلس اإلدارة مساھمة كبیرة وفعالة في األداء العام للمدرسة.
تضمن القیادة في جمیع مراحل المدرسة التي یترأسھا المدیر ونائب المدیر وفریق القیادة العلیا (SLT) والقادة المتوسطین -

المعینین حدیثاً توجیھاً استراتیجیاً واضحاً وتعزز رؤیة جریئة یشاركھا مجتمع المدرسة بأكملھ. 
تلتزم قیادة المدرسة باإلشراف وضمان التزام المدرسة بتعلیم عالي الجودة والتحسین المستمر مع التركیز األساسي على -

نتائج الطالب.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

إن قیادة المدرسة متحمسة وملتزمة بالتمیز التعلیمي وتقّدم الطالب وإنجازاتھم وتطویر الموظفین ورضا المجتمع المدرسي -
ككل وضمان روح الشمول.

یلتزم القادة في جمیع مراحل المدرسة باألجندة الوطنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة والتنمیة األخالقیة والرفاھیة واكتساب -
مھارات التعلم مدى الحیاة.

ُتظھر القیادة العلیا للمدرسة معرفة شاملة ودقیقة بالمنھج باإلضافة إلى أفضل الممارسات في التعلم والتعلیم والتقییم. لقد تم -
تطویر القدرات القیادیة في المدرسة بشكل ملحوظ منذ آخر تفتیش أجریناه من إعادة ھیكلة الھیاكل القیادیة وھیاكل التوظیف 

من خالل توسیع القیادة الوسطى وتوفیر فرص التطویر المھني المستمر للقادة على جمیع المستویات.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تركز قیادة المدرسة على تحسین إنجازات جمیع الطالب. ولقد أنشأت بشكل فعال مدرسة شاملة ذات ثقافة تعلیمیة ھادفة -
وتعاونیة لتحقیق مستویات عالیة من تعلم الطالب وتنمیة الشخصیة.

إن العالقات والتواصل مع المجتمع المدرسي ككل مھنیة وشاملة وفعالة وتستند على رؤیة المدرسة ورسالتھا وقیمھا -
األساسیة.

توزع المدرسة القیادة بشكل فعال بین األفراد والفرق المختصة والمھرة. ھناك مساءلة مشتركة لضمان نتائج جیدة للغایة كما -
وأن المعنویات في جمیع أنحاء المدرسة إیجابیة للغایة.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

 ُتظھر القیادة العلیا للمدرسة فھماً واضحاً ودقیقاً لما یجب القیام بھ لالبتكار مع مجموعة قیادة متوسطة أوسع ومعززة -
ویستمر إنجاز الطالب في االزدھار في بیئة مبتكرة قائمة على القیم نتیجة لذلك.

كانت قیادة المدرسة فعالة للغایة في مواصلة تطویر مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة من الناحیة اإلستراتیجیة واالبتكاریة -
والكفاءة والمستدامة والمعقولة - مما أدى إلى رحلة تحسین المدرسة من قوة إلى قوة لتصبح المدرسة مدرسة عالیة األداء.

إن تعیین نائب مدیر جدید ورئیس مرحلة االبتدائیة ورئیس المرحلة الثانویة والقادة المتوسطین باإلضافة إلى فرص التطویر -
المھني المستمر المقدمة دلیل على التزام المدرسة ودفعھا لتحسین عملیاتھا.

تضمن المساءلة المشتركة للمدرسة أداء عالي باستمرار. كما ویتأكد القادة من أن المدرسة متوافقة مع المتطلبات القانونیة -
والتنظیمیة.



خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟

من مارس 2020 حتى اآلن

مراجعة كاملة لرؤیة المدرسة ورسالتھا والقیم األساسیة واألھداف والخطط اإلستراتیجیة / التصمیم المستقبلي من أجل تقدیم 1.
قیادة مدرسیة فعالة ومتماسكة للغایة ؛

بناء مزید من القدرات القیادیة عبر المدرسة من خالل تخطیط التعاقب الداخلي باإلضافة إلى التعیینات الخارجیة الجدیدة ؛2.

ضمان المراقبة الفعالة للتعلم والتعلیم مع التركیز الكافي على التقدم األكادیمي للطالب في الدروس مع مرور الوقت ؛3.



خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020 

التأكد من أن  القیادة العلیا القادة والمتوسطین یتمتعون بكفاءة عالیة ویقودون عملیة تحسین المدرسة مما یؤدي إلى تحسین -
نتائج الطالب وفقاً لرؤیة المدرسة ورسالتھا وقیمھا األساسیة

مراجعة الھیكل التنظیمي لضمان نموذج قیادة أكثر فعالیة وتوزیعاً.-
بناء القدرات القیادیة المتوسطة في جمیع أنحاء المدرسة من خالل تخطیط التعاقب الداخلي والتعیینات الخارجیة الجدیدة.-
تطویر القیادة الوسطى الفعالة من خالل برنامج القیادة الوسطى الفعال وإدارة األداء.-
ضمان التوافق بین جمیع وثائق القیادة بما في ذلك: رؤیة المدرسة ورسالتھا والقیم األساسیة واألجندة الوطنیة لدولة اإلمارات -

العربیة المتحدة وخطط تطویر المدرسة ونموذج التقییم الذاتي (SEF) وخطط تحسین أقسام المدرسة المختلفة من أجل تقدیم 
قیادة مدرسیة فعالة ومتماسكة للغایة.


