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 المقدمة

 

تمت زيارة المتابعة للمدرسة في يوم واحد من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم 
 ة تقييم مدىوقد تم خالل الزيار ، توصيات آخر زيارة مراجعةوالتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق 

 تحسن أداء الطلبة أثناء الزيارات الصفية والجولة التعليمية وتقييم أعمالهم الكتابية، ومتابعة تحسن األداء العام.
 
 

 السابق الحكم

  غير مالئم" :على تقدير 2017أبريل جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة" . 
 

 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 

 التوصيات موجود داخل التقرير. * نص
 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

  اينات كافية جزئي  ستح 1التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 2التوصية 

 سينات كافيةتح 3التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 4التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا. 
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 المحصلة العامة للزيارة

  اء العام إلحداث التحسن المنشود في مستوى األد ؛وزارة التربية والتعليمفي تقديم الدعم من الجهات المعنية االستمرار في
 .بالمدرسة

   لذين االطالب و  ،ذوي التحصيل المتدني الطالب االستمرار في تحسين كفاءة الدعم والمساندة المقدمة للطالب، خاصة
 لغتهم األم غير العربية.

 ريس فاعلةلتعلم، وتوظيف طرائق تداالستمرار في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين، بما يضمن تطوير عمليتي التعليم وا ،
 تركز على:

 إكساب الطالب مهارات المواد األساسية -

 توظيف التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في مساندة وتلبية احتياجات الطالب التعليمية المختلفة  -

 تفعيل أدوار الطالب، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، ورفع دافعيتهم نحو التعلم.  -

 م للغة العربيةوالرياضيات، ومعل ،ةاللغة اإلنجليزيو  ،لعلوما :قسامالمعلمين األوائل أل :سد نقص الموارد البشرية المتمثل في. 

 

 

 ملحوظات إضافية
  ةنظر ا لغياب المرشد الحالي لفترة طويل ؛إلى مرشد اجتماعيتحتاج المدرسة. 

  ليم والتعلموتحسين عمليتي التع ،انعكاس أثر التخطيط اإلستراتيجي على رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبمتابعة. 
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
  إلحداث التحسن المنشود في مستوى األداء العام، وضمان  ؛وزارة التربية والتعليمفي تقديم الدعم من الجهات المعنية

 ا.ا وجسدي  أمن الطالب وسالمتهم نفسي  

 
 اتحسينات كافية جزئي  الحكم: 

  األثر  اإلجراءات
 قل نقامت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ب

المعلمين الذين صدر منهم عنف ضد الطالب إلى 
  .مدارس أخرى

  شرافالتحسين الخارجي بالتعاون مع اإلزار فريق 
جل من أ ؛وقدم التغذية الراجعة لهم ،التربوي المعلمين

 .تطوير أدائهم

   ؛زيارات مفاجئة للمعلمينمت اإلدارة العليا بالمدرسة نظ 
 .واألنظمة المدرسية ،للتأكد من التزامهم القوانين

 ؛عقدت المدرسة لقاءات تربوية مع أولياء أمور الطالب 
وأمنهم النفسي  ،لالطمئنان على سالمة الطالب

 والجسدي.

 ل مع ق التعامائلمعلمين في طر قدمت جلسات توجيهية ل
 .لتعزيز أمنهم النفسي الطالب؛

   فيما يرتبط بأمن الطالب وضمان  واضح   إحداث تحسن
 وانعدام الشكاوى بشأن العنف النفسي سالمتهم،
  .والجسدي

 سيالنفباالطمئنان حساس الغالبية العظمى من الطالب إ، 
ومشاركتهم  ،ورضاهم عما تقدمه المدرسة لهم من خدمات

في األنشطة المتنوعة التي تقدمها المدرسة بحماس 
 .بمشاركة معلميهم ،وفاعلية

 رة وزافي من قبل الجهات المعنية المقدم دعم مناسبة ال
جاالت مجزئية في في إحداث تحسينات التربية والتعليم 

 .المدرسي كافة العمل

 

 

  :2التوصية 
  تحسين كفاءة الدعم والمساندة المقدمة للطالب، خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني، والطالب الذين لغتهم األم غير

 العربية.
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 اتحسينات كافية جزئي  الحكم: 

 األثر  اإلجراءات 
  الطالب وفق مستوياتهم التعليمية؛ بناء  المدرسة صن فت 

 االختبارات التشخيصية.على نتائج 

  مستوىوضعت الخطط العالجية والتطويرية؛ لرفع 
وترجمتها إلى برامج تطويرية لجميع  ،تحصيل الطالب
 ،"غير الناطقين بالعربية"برنامج  :مثل ،المواد الدراسية

 .( للغة اإلنجليزية(Spelling Practiceو

   في الدروس  ثرائيةواإل ،فت األنشطة العالجيةكث
لتنمية المهارات األساسية  ؛اوقت   تصخص  و  ،وخارجها

 .بداية كل حصة دراسية

   ياء وأول ،مت الطالب الذين تحسن مستواهم الدراسيكر
شهادات  ومنحتهم ،أمورهم أثناء الطابور الصباحي

 الشكر والتقدير.

   م بفئاتهدعم جميع الطالب ل ؛قت حصص البرامجطب
الل من خ ،حسب حاجاتهم الفعليةالتعليمية المختلفة، 

األول لدعم الطالب الذين  :م الصف إلى قسمينيقست
واآلخر لدعم الطالب في  ،لغتهم األم غير العربية

 المواد األساسية.  مهارات

  ي فإحداث تقدم في نسب النجاح التي يحققها الطالب
نهاية الفصل األول من العام الدراسي  االمتحانات الوزارية

، مقارنة  بنتائجهم نهاية الفصل 2018-2017الحالي 
في  2017-2016نفسه من العام الدراسي الماضي 

الرياضيات واللغة في خاصة   ،أغلب المواد األساسية
 العربية.

  ،نمو عدد الطالب المتفوقين خالل الفترة الزمنية نفسها
 ا في معظم الدروس.وتحقيقهم تقدم ا مناسب  

  تفاوت فاعلية برامج دعم الطالب ومساندتهم على
اختالف فئاتهم التعليمية، والتي ظهرت بصورة مناسبة 
للمتفوقين والموهوبين، وبصورة أقل للطالب ذوي 

الذين لغتهم األم غير الطالب و  ،التحصيل المتدني
  العربية.

 

 

 

  :3التوصية 
  وشمولية، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية، وبناء خطط تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة

 وآليات متابعة واضحة. ،األقسام، وفق مؤشرات أداء دقيقة
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  تحسينات كافيةالحكم: 

 األثر  اإلجراءات 
   ت ورشة ذلت المدرسة فريق ا للتقييم والتخطيط، ونف  شك

ات من استبان همت أدوات، وصم  التقييم الذاتي عمل حول
معايير المدرسة البحرينية مستفيدة  من واستمارات 

 .(SWOT)وطبقت تحليل  ،المتميزة

   ونتائج  ،ومصفوفة األولويات ،فت نتائج التقييم الذاتيوظ
في تحديد أولويات التطوير، وبناء  ،تحليل االستمارات

 خطتيها اإلستراتيجية والتنفيذية. 

 منتظمة مع رئيس المدارس بشكل ةمييوقفات تقي نف ذت 
طبيق ومدى ت ،لوقوف على نتائج التقييم الذاتيل ؛دوري
ق وف متابعتها باستمرار،مع  ،الخطط المدرسية بنود

 .اللوحة التدفقية

  ،شمولية التقييم الذاتي لجميع جوانب العمل المدرسي
 ذيةالتنفي الخططوانتظام آليات متابعة تنفيذ إجراءات 

 .يرمع دقة تحديد أولويات التطو  ،بصورة دوريةوالتشغيلية 

  بناء خطط المدرسة اإلستراتيجية والتنفيذية مالءمة
داء لتطوير أ ؛وفق الحاجة الفعلية ،التشغيليةالخطط و 

 .المدرسة

  انعكاس أثر عمليات التخطيط اإلستراتيجي بصورة
إيجابية على جوانب العمل المدرسي، كضمان أمن 

نفسي ا وجسدي ا، وتعزيز سلوكهم الطالب وسالمتهم 
ة والحياة المدرسية بثق ،الحسن، ومساهمتهم في األنشطة

وحماس، إال أن انعكاس أثر إجراءات الخطط التشغيلية 
إنجاز الطالب، وتحسين لألقسام على رفع مستوى 

 عمليات التعليم والتعلم جاء بدرجة أقل.
 

 

  :4التوصية 
  للمعلمين، بما يضمن تطوير عمليتي التعليم والتعلم، وتوظيف طرائق تدريس فاعلة، تركز على:برامج رفع الكفاءة المهنية 

 إكساب الطالب مهارات المواد األساسية ‒

 توظيف التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في مساندة وتلبية احتياجات الطالب التعليمية المختلفة ‒

 في تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاجية إدارة الدروس، واستثمار وقت التعلم ‒

 تفعيل أدوار الطالب، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، ورفع دافعيتهم نحو التعلم. ‒

 

 اجزئي   تحسينات كافيةالحكم: 

 األثر  اإلجراءات 
   لتعرف ل ؛الزيارات االستطالعية للمعلمينت المدرسة ذنف

ورش عمل وفق طبقت و  ،على الحاجات التدريبية لهم
 ."اإلدارة الصفية" :مثل ،التدريبيةحاجاتهم 

  تعليم لاإستراتيجيات في توظيف أغلب المعلمين تفاوت
تعل م، كالسؤال من أجل التعل م، والتعلم الجماعي، الو 

والتجريب العلمي، مع توظيف بعض الموارد التعليمية 
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  در بت الطالب المتفوقين؛ لالستفادة منهم في مساندة
زمالئهم أثناء الدروس، بتفعيل: التعلم باألقران، والمعلم 

 الطالب.

  فئاتهم الطالب بيراعى فيها قد مت األنشطة الصفية التي
بية من األعمال الكتات تنفيذ التعليمية المختلفة، وتابع

ة التصويب، وتقديم التغذية الراجعالتصحيح و دقة  حيث:
 حولها.

  استفادت من حصص البرامج في تفعيل كتاب
  .لطالبل لتنمية المهارات األساسية ؛الرياضيات الذهنية

  وظ ف أغلب المعلمين أساليب تحفيز متنوعة في
الدروس، كالعبارات التعزيزية، ومنح الدرجات 

 للمجموعات، وتفعيل البطاقات الرابحة.

 

المتاحة، مثل: جهاز الوسائط المتعددة، والسبورات 
 كتسابامية؛ مم ا ساهم في تفاوت الصغيرة، واألفالم التعلي

المواد األساسية، بخالف بعض أغلب مهارات الطالب 
ورة فيها بصتوظيف اإلستراتيجيات جاء الدروس التي 

كان المعل م محور العملية التعليمية حيث ، ةغير فاعل
 .اللغة اإلنجليزية بعض دروس في فيها، كما

  والتحريرية،  الشفهيةتنو ع أساليب التقويم ما بين التقويمات
الفردية والجماعية، والتقويم باألقران، مع مراعاة التمايز 

دة إال  أن  نتائج التقويم ال يستفاد منها في مسان ،في بعضها
وتلبية احتياجات الطالب التعليمية المختلفة بصورة كافية، 
حيث يقد م أغلب المعلمين تغذية راجعة عامة وسريعة، 

موعات دون التأكد من تحقق أهداف مع مرورهم بين المج
مساندة الطالب ذوي التحصيل قلة فضال  عن التعل م، 
الذين يعتمدون على نقل اإلجابات من زمالئهم  ،المتدني

 المتفوقين.

  الدروس، من حيث التدرج في  أغلب المعلمينفاعلية إدارة
دارة سلوك الطالب،   اهقلة منر إنتاجية تأث   معالعرض، وا 

 .التعل م بإدارة وقت

 ز مشاركة أغلب الطالب في الدروس عبر اإلجابات يعز ت
 يولتو ، فيه الشفهية، والعمل الجماعي دون تحديد أدوارهم

ثقة بقيادية  اأدوار   - خاصة المتفوقين منهم - بعض الطالب
في بعض الدروس، كالمعل م الطالب، وتقييم بالنفس مناسبة 

 .أعمال الزمالء
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  :5 التوصية
   نقص الموارد البشرية، المتمثل في المعلمين األوائل للمواد األساسية، ومعلم للغة العربية. سد 

 

 اتحسينات كافية جزئي  الحكم: 

 األثر  اإلجراءات 
  خاطبت المدرسة إدارة التعليم اإلعدادي بوزارة التربية

 .نقص الموارد البشرية والتعليم، لسد  

   المعلم األول في أدوار " ذت ورشة عمل بعنواننف
 لتمهين المنسقين. "؛المدرسة

  العمل بعملت على تكليف المعلمين ذوي األداء األفضل
هم وتدريب ،للقيام بمهام المعلمين األوائل ؛كمنسقين

بالتنسيق مع اإلشراف التربوي وفريق التحسين الخارجي 
 .على األعمال الموكلة إليهم، كتنفيذ الزيارات الصفية

  ا أول لقسم اللغة العربية، في الفصل توفير الوزارة معلم 
، ومازالت 2018–2017األول من العام الدراسي الحالي 

المدرسة في حاجة لسد  نقص بقية الموارد البشرية؛ مع 
 حاجتها التي استجد ت لمرشد  اجتماعي.
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 الداخل اإلعدادية للبنينعبدالرحمن  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Abdul Rahman Al-Dakhel Interme diate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1979 سنة التأسيس

 321مجمع  – 2113طريق  – 1120مبنى  العنوان

 الحورة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17291152 الفاكس 17293176 17291150 أرقام االتصال

 (12- 1الدراسية )الصفوف 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 321 المجموع - اإلناث 321 الذكور عدد الطلبة

 .والمتوسط ينتمي معظم الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المحدود االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 4 4 4 - - - - - - عدد الشعب

 2017تعيين معلم أول للغة العربية في ديسمبر   المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

 حققت من خاللها تحسيناتتحرز المدرسة تقدم ا ملحوظ ا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات 
 كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأث رت إيجاب ا في المخرجات.

 تحسينات كافية

تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث 
 المخرجات.تحسينات متفاوتة على األداء وأث رت جزئي ا في 

 تحسينات كافية جزئي ا

في معالجة التوصية، حيث لم توف ق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى  كافيةتتقدم المدرسة بصورة غير 
 تحسينات مناسبة. يوجد ضعف ملحوظ يتطلب معالجة  فاعلة وعاجلة.

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

 تقدم كاف   اتخذت المدرسة إجراءات فاعلة في إحداث تحسينات كافية في جميع التوصيات. 

اتخذت المدرسة إجراءات عدة في إحداث تحسينات كافية جزئي ا على األقل في جميع التوصيات. وال 
 توجد توصيات ذات تحسينات غير كافية.

 قيد التقدم

 تقدم غير كاف   لم تحدث المدرسة تحسينات كافية في توصية واحدة، أو أكثر. 

 

وقيام المدرسة باإلجراءات  صة،مة/ المرخ  في حال عدم كفاية اإلجراءات المرتبطة بالتوصيات المتعلقة بالجهات المنظ   *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. الالزمة من قبلها

 


