
 (CISمجلس المدارس الدولية )االعتماد من قبل  زيارة فريق

 أولياء األمور الكرام،

هذه قبل لحصول على اعتماد كامل من ل (CIS) فريق من مجلس المدارس الدولية ضافةسنقوم عند نهاية الفصل الحالي باست

. خالل تلك 2015مايو  شهر وستكون هذه الزيارة تتويجاً لما يقارب من الثالث سنوا ت من العمل الذي بدأ في المنظمة.

المدة، كان علينا أن نفي بعدد من المعايير التي وضعها مجلس المدارس الدولية، والتي تضمنت تقديم تقرير أولي )بتاريخ 

 .2016في مايو ( واستضافة ممثلين اثنين من المجلس 2016فبراير 

 .2016ديسمبر  شهر ذكانت المدرسة بأكملها تعمل عليه من التي تحضير الدراسة الذاتية كان من العملية يالجزء الرئيس لكن

والمتفق عليها مسبقاً قد ذاتي مقابل آالف المعايير المحدّدة نالقيام بكان على المدرسة  وخالل الثالثة عشر شهراً الماضية،

 ً قمنا أخيراً، في نهاية قد و تطلبت منا مراجعة كل شيء، من المرافق إلى التمويل، ومن التموين إلى المنهاج.، والتي دوليا

ة فحات، ويتضمن حوالي أربعصن المطول التقرير الكامل مئات  يبلغيناير، بتقديم تقرير الدراسة الذاتية إلى المجلس. شهر 

 شهر ويتم اآلن مراجعته من قبل الفريق الذي سيقوم بزيارتنا في الداعمة/الوثائق.من األدلة ( قطعة 14ألف )... عشر

 مارس.

 عة التالية:يير األربالمعا معيار واحد منتوصياته إلى المجلس استناداً إلى بتقديم الفريق سيوقم عندما تتم الزيارة، 

 الدولية.مجلس المدارس لدى معتمدة بالكامل  : يجب أن تكون المدرسة1 

يجب أن تكون المدرسة معتمدة بالكامل لدى مجلس المدارس الدولية، ولكن يجب أن تقوم بمعالجة توصيات : 2

 الفريق الزائر خالل فترة زمنية معينة. 

 تقوم المدرسة بمعالجة توصيات الفريق الزائر.حجب االعتماد حتى  جبي: 3

 ألدنى من المعايير المطلوبة.رفض االعتماد ألن المدرسة لم تلبي الحد ا جب: ي4

مجلس المدارس الدولية أن الفريق الزائر سيقدم بعض التغذية الراجعة إلى المدرسة في نهاية الزيارة، إال أن تقرير  ومع

ً  16الرسمي لن يصلنا قبل حوالي   ، ذلك ألن توصيات الفريق تحتاج إلى تصديق المجلس.أسبوعا

االعتماد الكامل، عندها سيمكننا أن نعلن بفخر أن مدرستنا قد حققت مستويات عالية من األداء إذا حالفنا الحظ وحصلنا على 

مجلس المدارس الدولية ن المستمر. بشكل خاص، وكما تم ذكره في موقع يالمهني في التعليم الدولي ولديها التزام بالتحس

 اإللكتروني، فإن الحصول على االعتماد سيظهر أن المدرسة:

 .لطالبلرسالتها ورؤيتها ب ةتمسكم •

 قد قامت بتفكير عميق حول الخدمات التي تقدمها للطالب، والعائلة، والمجتمع. •

•  ً  .تستثمر الوقت والموارد للحصول على التصديق من سلطة اعتماد معترف بها عالميا

 .تركز على جودة التدريس، وتعلم الطالب، إلى جانب الحفاظ على حماية الطالب ورفاههم •

 .ية لدى الطالبعالمنمية المواطنة الملتزمة بت •

 .فلسفتها  التعليمية مناسبة وتالئم طالبها •

 .تعد فقط بما يمكنها تنفيذه •

 االخرين.وتقييم  ،منفتحة تجاه التقييم المنتظم من قبل مجتمعها المدرسي •

 لمستقبل.أجل ا من ،وبشكل استراتيجي، تسعى باستمرار إلى التحسين في جميع مجاالت الخطط المدرسية •

(، أو عن زيارة الفريق القادمة، الرجاء عدم التردد (CISلمعرفة المزيد حول عملية االعتماد من قبل مجلس المدارس الدولية 

 في االتصال بالمدرسة.
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