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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 
وقد تم خالل الزيارة تقييم مراجعة، والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق توصيات آخر زيارة 

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

 السابق الحكم

 قيد التقدم" :على تقدير 2017مارس  حصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي أجريت في". 

 

 نتائج زيارة المتابعة الثانيةملخص 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 

 
 
 

 الوصف *التوصيات

 اسينات كافية جزئي  تح 1التوصية 

 تحسينات كافية 2التوصية 

 تحسينات كافية 3التوصية 

سينات كافية جزئي اتح 4التوصية   

سينات كافية جزئي اتح 5التوصية   

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة

 حسب النظام راجعات المعتادةالمدرسة ستدرج ضمن الم. 
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 المحصلة العامة للزيارة

 كسابهم مهارات المواد األساسية  .، خاصًة في اللغة اإلنجليزيةاالستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

  بصورة تضمن: عمليتي التعليم والتعلماالستمرار في تطوير 

 يةستراتيجيات التعليملإل التوظيف الفاعل –

 لضمان إنتاجيٍة أفضل ؛وقت التعلمإدارة  –

 توظيف أساليب تقويم فاعلة ومتنوعة، واالستفادة من نتائجها في تقديم الدعم للطالب على اختالف فئاتهم. –

  اجتماعي.مرشٍد اإلنجليزية، و لغة قسم الالمتمثل في: المعلم األول ل ،نقص الموارد البشرية سد  االستمرار في متابعة 

 
 

 ملحوظات إضافية
 ال توجد 
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 التوصيات مدى التقدم في

 

 (:1التوصية )
  وزارة التربية والتعليم؛ لضمان تطوير األداء العام المساندة من قبل الجهات المعنية في االستمرار في تقديم الدعم و

كسابهم مهارات المواد األساسية.للمدرسة، مع التركيز على رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطال  ب، وا 

 

 اسينات كافية جزئي  تحالحكم: 
 األثر اإلجراءات

 العديد من  ،وزارة التربية والتعليمنية في الجهات المع نّفذت
الزيارات المكثفة والمستمرة؛ لتقديم الدعم المطلوب للمدرسة 

 في شتى المجاالت.
 مساعد جديد. مدرسة عّينت الوزارة مدير 

 عت إدارة الخدمات الطالبية برامج وخطط قسم اإلرشاد تاب
 االجتماعي.

  تواصلت المدرسة مع فريق الدعم الخارجي بقيادة رئيس
عملية التوأمة بين مدارس المجموعة،  لتطبيق ؛المدارس

 .لألداء معات التعلم، والمتابعة المستمرةوتفعيل مجت

 ب اإلنجاز األكاديمي للطال مستوى لرفع ؛ربطت أهدافها
 تقييم أداء المعلمين.ل ؛"نظام إدارة األداء"ببرنامج 

 أنا أقدر"، و"إسناد"، و"أسبوع قيمة ثل: "معدة، برامج  نّفذت
 اإلنجاز"؛ لرفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب.

  ّتحصيلهم الدراسيالذين يحققون تقدًما في  الطالبمت كر. 

  ّى تنمية الجوانب الشخصية لد في كافٍ  نٍ إحداث تحس
عمليات التعليم فاعلية في  ٍن جزئيالطالب، وتحسّ 

اوتة على مستويات الطالب بصورة متف انعكسوالتعلم؛ 
 .في الدروس

  تحقيق الطالب نسب نجاح مرتفعة في االختبارات
 2016لعام الدراسي في االمدرسية واالمتحانات الوزارية 

-2017. 

  نسبفي  اطفيفً  ًناتحسّ تحقيق الطالب على الرغم من 
، عند مقارنتها بنتائج األساسيةتقان في معظم المواد اإل

ال تزال  ، إال أنها2016-2015الدراسي العام 
لالرتقاء بها إلى  ؛هد أكبرتحتاج إلى بذل جو  ،منخفضة

 .ةالمناسب المستويات

  المهارات و  هم المعارفاكتسابتفاوت الطالب في
سابهم في اللغة العربية والرياضيات، وجاء اكت، األساسية

في العلوم بجميع الصفوف، مثل: بصورة أفضل لها 
 الفهم العلمي للتغيرات الكيميائية ودالئل حدوثها في

وتعرف عملية البناء الضوئي في  ،الخامسالصف 
مهارات في حين يكتسبون الثالث اإلعدادي، الصف 

فهم القراءة، و ما في كبصورة أقل، اللغة اإلنجليزية 
 ابي في جميع الصفوف.والتعبير الكت، النصوص
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 (:2التوصية )
 .االستمرار في اتخاذ اإلجراءات الالزمة؛ لضمان أمن الطالب وسالمتهم، وتنمية السلوك اإليجابي لديهم 

 

 تحسينات كافيةالحكم: 
 األثر اإلجراءات

  بجديٍة الحاالت المحدودة من تعامل فئة المدرسة تابعت
 ،البمن المعلمين بأساليب غير تربوية مع الط

اإلجراءات العقاب البدني أو اللفظي، وفّعلت استخدامهم ك
 .همتجاهالقانونية 

 المرحلتين  منعلى حدة لكل مرحلة  خاصة حددت فسحة
 .االبتدائية واإلعدادية

  عن المرحلة االبتدائية  المرحلةفصلت دورات مياه
 .وفق اإلمكانات المتاحةاإلعدادية 

  ّت السلوكية.لت دور الطالب في مالحظة الحاالفع 
 ا للمشاركة في األنشطة الالصفية، لطالب فرصً ل وّفرت

و"األلعاب  ،و"مزامير الفاتح" ،مثل: "فرقة الكشافة"
األدوار  يتولّ وهيأت بعضهم لو"العب وامرح"،  ،الشعبية"
المجلس الطالبي، وجماعة اإلرشاد ما في ك ،القيادية
 المهني.

  ّتدخين في ال"مت برامج ومشروعات، مثل: محاضرة قد
المعني  ،"و"الصف الذهبي" و"كبرنا ،ميزان الشرع"

 .بخصائص مرحلة المراهقة

  ّلتنمية القيم المجتمعية  ، وشكلت فرًقا؛مت برامجقد
و"تنظيف  ،والوطنية، مثل: "الفريق الطالبي التطوعي"

 و"أسبوع التكافل االجتماعي". ،السواحل"

  ّلطالب.ا دىلت استمارة التحصيل الدراسي والسلوكي لفع 

 المخالفات السلوكية بشكل عام في الفصل األول  انخفاض
حين مقارنتها  ،2018-2017 من العام الدراسي الحالي

ة بطتر المخاصًة الماضي، الفصل نفسه من العام الدراسي ب
 بالسلوك العدواني.

  ،التزام أغلب الطالب السلوك الحسن في الدروس وخارجها
في الطابور الصباحي،  لقرآن الكريمى الإحيث ينصتون 

ا، ويحافظون على سير وبعضهم بعضً  ،ويحترمون معلميهم
الدروس دون فوضى، ويفرغون طاقاتهم مجريات 

بالمشاركة في األنشطة الالصفية، كمشاركتهم المتميزة في 
عدادً  افرقة الموسيقى تلحينً  ما تقوم به فئة بخالف  ،هذا ا.وا 

كالمشاجرات  ،همتنم عن قلة وعيٍ تصرفات  قليلة منهم من
 البسيطة، والكتابات غير الالئقة.

 عالقات ارتباطهم ب، و مًعا بأريحية تعامل أغلب الطالب
في  ارتياحهم النفسيعن  تعبيرهمإيجابية مع معلميهم، و 

 المدرسة حين الحديث معهم.
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 (:3التوصية )
 ائج التقييم الذاتي، وتنفيذ الخطة اإلستراتيجيةاالستمرار في دعم كافة العمليات اإلدارية وتطويرها؛ لالستفادة من نت، 

 بمؤشرات أداء واضحة تضمن قياس التقدم في األداء العام.

 
 تحسينات كافيةالحكم: 

 األثر اإلجراءات
  أعادت المدرسة تشكيل فريق التقييم الذاتي، والذي اعتمد

(، وتحليل SWOT، كتحليل )قييمبدوره آلياٍت عدة للت
ابعة األولى، مستفيًدا من استمارات المدرسة المتزيارة تقرير 

العمل  مجاالتاألهداف على البحرينية المتميزة، مع تركيزه 
 .الرئيسة

 .عقدت جلسات تطويرية تشاركية؛ للتخطيط اإلستراتيجي 

  نشرت رؤيتها ورسالتها في الصفوف واألروقة، وتداولتهما
 علًما أولياء األمور بوية، وأحاطتفي لقاءاتها التر 

 بمضمونهما في النشرات األسبوعية.

  ،تابعت إجراءات تنفيذ الخطط التشغيلية، وتقييم عملياتها
 وأعدت تقارير دورية بهذا الخصوص.بصورة مستمرة، 

  ّزت الملتزمين منهم بالتكريم، تابعت انضباط المعلمين، وحف
واتخذت اإلجراءات القانونية حيال المخالفات، خاصًة تلك 

 البدني أو اللفظي. المتعلقة بالعقاب

  إعداد مصفوفة األولويات، وتحديث مجاالت العمل دقة
وفًقا لألنظمة  ،المدرسي بوضوح، وسالمة تسييره

 واإلجراءات.

 ،والتنفيذية منها اإلستراتيجية شمولية الخطط المدرسية 
، وصياغة أهدافها بصورة مناسبة، مع ألولويات المدرسة

حيث رات األداء فيها، تفاوت الدقة في موازنة نسبية مؤش
 مؤشرات كما في ،أقل من مستوى الطموحجاءت بعضها 
 نسب اإلتقان.

  انتظام آليات متابعة إجراءات تنفيذ الخطط التشغيلية
على سلوك  كافيةلألقسام، وانعكاس فاعلية ذلك بصورة 

بصورة جزئية على عمليات ، و ورهم الشخصيوتط الطالب
 .التعليم والتعلم

  معظمة في تسيير العمل المدرسي، وانضباط انتظام اإلدار 
 قوانين العمل. والتزامهم ،المعلمين

 
 

 (:4التوصية )
 :االستمرار في تطوير أداء المعلمين، ورفع مستوى دافعيتهم بصورة تضمن 

 تنويع إستراتيجيات التعليم والتعلم، وتوظيفها توظيًفا فاعاًل  –

 اإلدارة الصفية المنتجة، والتوظيف األمثل لوقت التعلم –

 توظيف أساليب تقويم فاعلة ومتنوعة، واالستفادة من نتائجها في تقديم الدعم للطالب على اختالف فئاتهم. –
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 تحسينات كافية جزئي االحكم: 
 األثر اإلجراءات

 ومدىدافعية المعلمين على رفع ةيقيادة المدرسال عملت ، 
 .ها القانونية حيال ذلكواتخذت إجراءات، انضباطهم

 جوانب  للوقوف على ؛المدرسة تقرير المتابعة األولى ّللتح
كثفت الزيارات و تطوير، تحتاج إلى وتلك التي  ،القوة

 المعلميناحتياجات من أجل حصر  ؛االستطالعية
، والمعلمين الذين يعانون من منهم دد  الج  التطويرية، خاصًة 

وفّعلت الزيارات التبادلية بين  ،الصفيةاإلدارة ضعف في 
المعلمين؛ لتبادل الخبرات، مع التركيز على الزيارات 

 الصفية للمعلمين األولى بالرعاية.

  ،أعدت الخطط العالجية واإلثرائية وفق مستويات الطالب
في كل الصفوف، وطّبقت  "الطالب والمعلم"وفّعلت اتفاقية 

عامل مع المشكالت مشروع السلوك من أجل التعلم؛ للت
 الصفية.

  ّعملٍ  من المعلمين ورش   وعدد   ،مت القيادة العلياقد 
و"المختبرات  ،"مواصفات الدرس الجيد"تدريبية، مثل: 

 تدريبٍ  في ورشِ  المعلمينإضافًة إلى مشاركة  ،االفتراضية"
و"كيفية االستفادة  ،ستراتيجية العددية"إل: "امثل ،خارجية

عالوًة  ،اء االختبارات التشخيصية"من نتائج التقويم في بن
بالتنسيق  ،ومدارس التوأمة ،تفعيل مجتمعات التعلمعلى 

في تنفيذ مشاغل وورٍش تدريبية الدعم الخارجي  مع فريق
طات "المح، و"كإستراتيجيات التعلم التعاوني"أخرى، 

 الثمانية للدعم والمساندة".

 ة والهيئة يادة المدرسيالعالقات اإلنسانية بين الق إيجابية
 التزامزيادة دافعية المعلمين، و ت في ساهم والتي ،التعليمية
العمل وفق ة، وانضباطهم على الوظيفيالقواعد  هممعظم

 .المرعّية األنظمة والقوانين

  على التوظيف  التمهين والتدريب برامجانعكاس أثر
، مثل: العمل في الدروس المناسب لإلستراتيجيات التعليمية

 ،مناقشة والحوار، والقيام بالتجارب العمليةالجماعي، وال
العلوم وبعض الدروس األفضل التي تركزت في كما في 

في حين تباين المعلمون في توظيف  ،دروس اللغة العربية
من حيث  ،في الدروس األخرىالتعليمية ستراتيجيات اإل

وتمكينهم من اكتساب  ،جذب انتباه الطالب نحو التعلم
 خاصة في دروس اللغة اإلنجليزية. األساسية، المهارات

   ن المعلمين من إدارة سلوك الطالب في معظم تمك
قات والعبارات بالبطا منهم المشاركين ، وتحفيزالدروس

وقت  استغاللفي  تفاوتوا في حين التشجيعية والثناء،
 األقل، حيثفاعلية ذات الخاصة في الدروس  ،التعلم
 التعلم؛استنتاج أهداف و  ة،االستهاللي ةطنشطالة في األاإل

 .هاجزئياتبعض عرض رت في بصورة أثّ 

  التقويمات في الدروس األفضل ما بين تنّوع التقويم
فيها قياس  يتم والتي، ةوالكتابي ةالشفهي ة،والفردي ةالجماعي

غلب ت في حين ،ةمناسب مدى فهم الطالب بصورة
وال  ،في بقية الدروس غير الموجهة ات العشوائيةالتقويم

 وأالوقت الكافي إلكمال النشاط الفردي الكتابي،  طىيع
اللغة خاصة في  ،دعم الطالب ذوي التحصيل المتدنيل

 اإلنجليزية.
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 (:5التوصية )
 لغة اإلنجليزية، واإلرشاد االجتماعي.قسم السد نقص الموارد البشرية المتمثل في: المعلم األول ل 

 
 جزئي ا تحسينات كافيةالحكم: 

 ثراأل  اإلجراءات
  تواصلت المدرسة مع إدارة التعليم اإلعدادي بصورة دورية

بشأن توفير معلم أول لقسم اللغة اإلنجليزية،  ،ومنتظمة
 ومع الخدمات الطالبية بشأن نقص اإلرشاد االجتماعي.

  فّعلت نظام تدوير العمل، ومبدأ تفويض الصالحيات في
 إعطاء أدوار قيادية للطلبة والمعلمين.

  ّلمعلمين من ذوي الكفاءة لديها؛ للقيام بمهام فت أحد اكل
المعلمين التنسيق بقسم اللغة اإلنجليزية، وفّعلت بينه وبين 

 إلثراء الخبرات وتنميتها. األوائل زيارات تبادلية؛

   استقبال؛ لتنظيم دخول الزائرين وخروجهم،  استحدثت مكتب
 سندتي ا؛ لدعم اإلرشاد االجتماعي، وألت فريًقا طالبوشكّ 

بعض األدوار المتعلقة بمتابعة الطالب الختصاصي 
 .العالج النفسي بالمدرسة

  م ، وتقديم الدعمالئمة نسبي اتسيير العمل المدرسي بصورة
 بصورة إيجابية؛ الالزم للطالب في شتى المجاالت

 .ن سلوكهم بوجه عامعلى تحسّ  تانعكس

  متابعة المنسق لقسم اللغة اإلنجليزية، وقيامه ببعض
كمشاركة القسم في برامج وأنشطة عاليات اإليجابية، الف

 ،وتفعيل األركان الصفية ،الطابور الصباحي والفسحة
وتعزيز المواطنة لدى الطالب باللغة اإلنجليزية، إال أن 

الرتقاء بمستوى اكتسابهم في اذلك لم يسهم بدرجة كافية 
 .المهارات األساسية في المادة

 نقص الموارد البشرية ة؛ لسد  وال تزال حاجة المدرسة قائم. 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 أحمد الفاتح االبتدائية اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Ahmad Al-Fateh Primary Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1963 سنة التأسيس

 907مجمع  – 735طريق  – 2327مبنى  العنوان

 الرفاع الشرقي/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17773183 الفاكس 17771251 أرقام االتصال

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

5-6 7-9 - 

 969 المجموع - اإلناث 969 الذكور عدد الطلبة

 .ى أسر من ذوات الدخل المتوسطينتمي أغلب الطالب إل االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 7 7 6 8 4 - - - - عدد الشعب

 .2018-2017تعيين مدير مدرسة مساعد في العام الدراسي الحالي   المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 
 

 لمرتبطة بالتوصية: الحكم على كفاية التحسينات ا1جدول 
 الحكم وصف الحكم

تحرز المدرسة تقدًما ملحوًظا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات 
 كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاًبا في المخرجات.

 تحسينات كافية

وصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة الت
 تحسينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئي ا في المخرجات.

 تحسينات كافية جزئيًّا

تتقدم المدرسة بصورة غير كافية في معالجة التوصية، حيث لم توّفق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى 
 فاعلة وعاجلة. تحسينات مناسبة. يوجد ضعف ملحوظ يتطلب معالجةً 

 تحسينات غير كافية

 
 

 : الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة*2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 قيد التقدم

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

 

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


