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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  توصيات آخر زيارة مراجعة،والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق 

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

 الحكم السابق

 "غير مالئم".  :على تقدير ،2018 نوفمبرجريت في أفي زيارة المراجعة التي حصلت المدرسة  •

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 الوصف *التوصيات

 جزئيًّاحسينات كافية ت 1التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  2التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  3التوصية 

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

وزارة التربية والتعليم، والعمل على استقرار الهيئة في يم المساندة الالزمة من قبل الجهات المعنية تقداالستمرار في  •
 :اآلتي اإلدارية بالمدرسة؛ بما يضمن رفع مستوى األداء العام، مع التركيز على

ة وخطط األقسام، ، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط اإلستراتيجية والتشغيليشموليتهالتقييم الذاتي و دقة  -
 بحيث تركز على أولويات التحسين، ومتابعة جودة تنفيذها بآليات واضحة ودقيقة.

 . ثان : استكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي، ومختبر حاسوباآلتي المتمثل فيوالمادية،  سد نقص الموارد البشرية -

األساسية في المواد الدراسية، خاصًة في رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وإكسابهم المهارات االستمرار في  •
 الحلقتين الثانية والثالثة.

ا؛ وتطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث المهني في تحسين أداء المعلمين مهنيًّ  التطويرمتابعة أثر برامج االستمرار في  •
 :اآلتي على انتركز 

 تعلمية فاعلة و توظيف إستراتيجيات تعليمية  -

 ومنتجة   منظمة   بصورة  استثمار وقت التعلم  -

 إتاحة الفرص أمام الطالب للمساهمة في الدروس بفاعلية، وتوليهم األدوار القيادية، بصورة أكبر -

 التعليمية المختلفة. بفئاتهم توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب  -

 

 

 ملحوظات إضافية
  . ، والرياضياتنظام معلم الفصللقسمي المعلَمْين األوَلْين  متمثل فيال ،سد نقص الموارد البشرية •
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 التوصيات مدى التقدم في
 

  :1التوصية 
وزارة التربية والتعليم، والعمل على استقرار الهيئة اإلدارية بالمدرسة؛ في تقديم المساندة الالزمة من قبل الجهات المعنية  •

 :اآلتي لعام، مع التركيز علىبما يضمن رفع مستوى األداء ا

التقييم الذاتي الدقيق والشامل، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية وخطط األقسام،  -
 بحيث تركز على أولويات التحسين، ومتابعة جودة تنفيذها بآليات واضحة ودقيقة.

المتمثل في اقم اإلرشاد االجتماعي، ونقص المرافق المادية : استكمال طاآلتي سد نقص الموارد البشرية المتمثل في -
 مختبر حاسوب إضافي.

 
 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

 األثر  اإلجراءات 
تواصلت المدرسة مع الجهات المعنية في وزارة التربية  •

وسد  ،اإلدارية ةالعمل على استقرار الهيئوالتعليم، بشأن 
 .نقص الموارد البشرية

توظيف الصف عبر ص الموارد المادية نقعالجت  •
 .اإللكتروني والصفوف المطورة في تنفيذ المواقف التعليمية

للقيام بأداء مهام المعلمين  ؛بعض المعلمينفوضت  •
نظام معلم الفصل،  التالية:في األقسام كمنسقين  ،األوائل

البرامج لتطوير أدائهم، ونفذت مجموعة من والرياضيات، 
م الزيارات الصفية، وبرنامج أداء، كتدريبهم على تقيي

عالوة مشاركتهم في جلسات فريق التحسين الداخلي، و 
كلفت كما  لغة العربيةقسم الالتوأمة مع المعلم األول لعلى 

 االجتماعي.قسم اإلرشاد أحد معلميها للعمل كمساعد ل

، وحددت أولويات العمل المدرسي قيمت مجاالت عملها •
بتفعيل استمارة تحليل الذاتي،  مستفيدة من نتائج التقييم

(SWOT ،)ومعايير مشروع المدرسة البحرينية المتميزة.  

نتائج التقييم الذاتي، َوْفَق ثت خطتها اإلستراتيجية حد   •
منتسبي وصاغت خطتها التنفيذية بمشاركة جميع 

  .المدرسة

؛ نظًرا والتنفيذيةانعكاس أثر الخطط اإلستراتيجية تفاوت  •
خصوصية المواد األولى بالرعاية، على  لقلة تركيزها

دقة بعض مؤشرات األداء من  تفاوتو والمراحل الدراسية، 
 .المدرسةواقع حيث مالمستها 

إحداث تحسن جزئي في األداء العام للمدرسة، كالتحسن  •
في فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، ومستوى أداء الطالب 
وتقدمهم األكاديمي في المواقف التعليمية، وإكسابهم 

أفضلها في أغلب دروس  جاء، المهارات األساسية
الرياضيات، وبعض دروس اللغة العربية بالحلقة الثالثة، 

 ،اء تقدمهم بصورة متفاوتة في أغلب الدروسفي حين ج
 خاصة دروس اللغة اإلنجليزية.

استقرار مدير المدرسة للعام الثالث  تجدر اإلشارة إلى •
معلَمْين أوَلْين لقسمي حاجة المدرسة إلى على التوالي، و 

   .نظام معلم الفصل، والرياضيات
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فريق تابعت تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية في اجتماعات  •
، وعبر اللوحة التدفقية؛ لقياس التقدم في التحسين الداخلي

 مؤشرات األداء، ومعايير النجاح. تحقيق 
 
 

  :2التوصية 
كسابهم المهارات األساسّية في المواد الدراسّية، خاصًة في الحلقتين الثانية رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وإ •

  .والثالثة
 

 

 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

 األثر  اإلجراءات 
حصرت المدرسة الطالب ذوي المهارات المتدنية في  •

؛ لرفع عدةً  وبرامجَ  المواد األساسية، ونفذت مشروعات  
 :اآلتي ثلاألكاديمي، م هممستوى إنجاز 

"المعلم الصغير"، و"صديقي جدول الضرب"؛ مشروعا  -
 لتدريب الطالب على حل المسائل الحسابية.

برنامج "المتحدث الجريء"؛ بهدف صقل مهارة  -
 التحدث لدى الطالب باللغة العربية.

نى بتنمية مهارة القراءة عْ مشروع "القارئ الجيد"؛ الذي ي   -
 م المضمون.وفه ،باللغتين العربية واإلنجليزية

تفعيل مختبر العلوم؛ لتنمية مهارة التجريب العلمي  -
 لدى الطالب.

مشروع "سوق السهلة"؛ لرفع إنجاز الطالب األكاديمي  -
 داخل الصف وخارجه.

مشروع "ساعة تفوق"؛ للمراجعة النهائية قبل امتحانات  -
 نهاية الفصل.

خصصت حصة أسبوعية؛ لتنمية مهارات الكتابة  -
 واإلنجليزية. باللغتين العربية

وقفات تقويمية، وأنشطة إثرائية في جميع المواد  نظمت •
لمتابعة تقدم الطالب، وحللت نتائج اختبارات  ؛الدراسية

% 100بلغت نسب نجاح األولى تحقيق طالب الحلقة  •
تحقيقهم نسب إتقان مرتفعة في جميع المواد األساسية، و 

%، في العلوم بالصف 91ا كان أعالها ومرتفعة جدًّ 
%، في اللغة العربية بالصفين األول 66الثاني، وأقلها 

 والثاني.

تحقيق طالب الحلقة الثانية نسب نجاح مرتفعة في معظم  •
%، 96%، و80بين ما المواد األساسية تراوحت 

س والسادس، ومتوسطة في الرياضيات بالصفين الخام
تراوحت ما بين  فيما بينها، وتحقيقهم نسب إتقان متباينة

ا في اللغة %، حيث كانت مرتفعة جدًّ 75%، و28
، ومرتفعة في العلوم بالصفين بالصفوف الثالثةالعربية 
الخامس، ومتوسطة في اللغة اإلنجليزية بالصفين الرابع و 

الرابع والخامس، والعلوم بالصف السادس، في حين 
بالصفين الرابع ءت منخفضة في الرياضيات جا

والسادس، ومتدنية في الرياضيات بالصف الخامس، 
 .واللغة اإلنجليزية بالصف السادس

تحقيق طالب المرحلة اإلعدادية نسب نجاح مرتفعة في  •
%، 98و ،%82جميع المواد األساسية، تراوحت ما بين 

ا بين تراوحت م فيما بينها، وتحقيقهم نسب إتقان متباينة
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كفايات كل مادة،  قَ فْ منتصف ونهاية الفصل الدراسي وَ 
 وأعدت برامج عالجية.

ا في اللغة %، حيث جاءت مرتفعة جدًّ 76و، 34%
العربية بالصفين األول والثاني، ومرتفعة في اللغة 

، واللغة األولاإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم بالصف 
العربية بالصف الثالث، ومتوسطة في اللغة اإلنجليزية 

، في حين جاءت منخفضة والرياضيات بالصف الثالث
في اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم بالصف 

 الثاني، والعلوم بالصف الثالث. 
المهارات والمعارف والمفاهيم في المواد  الطالباكتساب  •

ظهرت في بعض حيث األساسية بصورة متفاوتة، 
كمهارة إيجاد العامل المشترك الدروس بمستوى أفضل، 

توظيف أسلوب و ، بالصف السادس اتاألكبر في الرياضي
، في اللغة العربية بالصف الثالث اإلعدادي التعجب

بالصف  والمعارف العلمية كالمقارنة بين أنواع المعادن
مفاهيم التعرف على ، في حين ظهرت األول اإلعدادي

األمراض غير المعدية ومسبباتها في العلوم بالصف 
وفهم  ،تابةمهارات التحدث والكالثاني اإلعدادي، و 

  .بصورة أقلفي اللغة اإلنجليزية النص مضمون 

ا في معظم الدروس، ا متفاوتً دمً قتحقيق أغلب الطالب ت •
حيث ظهر بصورة أفضل في أغلب دروس الرياضيات، 
وبعض دروس اللغة العربية، والعلوم، وبصورة أقل في 

 .دروس اللغة اإلنجليزية
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  :3التوصية 
تركزان لكفاءة المهنية في تحسين أداء المعلمين مهنيًّا؛ وتطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث متابعة أثر برامج رفع ا •

 على:

 تعلمية فاعلة و توظيف إستراتيجيات تعليمية  ‒

 استثمار وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة ‒

 رة أكبرإتاحة الفرص أمام الطالب للمساهمة في الدروس بفاعلية، وتوليهم األدوار القيادّية، بصو  ‒

 توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب التعليمية المختلفة.   ‒

 
 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

 األثر  اإلجراءات 
وطبقت  ،حصرت المدرسة احتياجات المعلمين التدريبية •

 مثل ،تدريبيةالورش الكتقديم المهني،  للتطويربرنامًجا 
استثمار وقت التعلم بصورة و"، "ايير الدرس الجيدمع"

التقويم من أجل "، "التمايز في التعليم"و منتجة،منظمة و 
 .واالستفادة من نتائجه التعلم

 ،إلكترونيةتقويم الدربت المعلمين على توظيف أساليب  •
 (،Class Dojoو) (،Plickers)مثل برنامج 

  (.Quizelize)و

دية للطالب من خالل عمل قياالمعلمون أدواًرا سند أ •
تجعل ستراتيجيات إالمجموعات المتعاونة، وركزوا على 

 ،"الطالبالمعلم " العملية التعليمية، مثل الطالب محورَ 
تكثيف ، عالوة على "تمثيل األدوار"و، "التعلم باللعب"و

لدى األسئلة التي تنمي مهارات التفكير العليا توظيف 
 . همقدرات ىتحدتو الطالب 

لمتابعة  ؛القيادة المدرسية زيارات صفية تقييميةنفذت  •
 أثر برامج التدريب، وكرمت المعلمين المتميزين منهم.

توظيف أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليمية، تركزت  •
، "الحوار"، و"المناقشة"، و"األسئلة من أجل التعلم"في 

غير محدد األدوار، إضافة إلى  "التعلم الجماعي"و
حيث  ،التعليمية كالعارض اإللكتروني تفعيلهم الموارد

ظهرت فاعليتها بصورة متفاوتة في إكساب الطالب 
مهارات المواد األساسية، حيث جاءت بصورة مناسبة 

وبعض دروس اللغة  ،في أغلب دروس الرياضيات
العربية والعلوم، في حين جاءت فاعليتها بصورة أقل في 

 دروس اللغة اإلنجليزية.

ين الدروس بصورة منظمة من حيث إدارة أغلب المعلم •
إدارة سلوك الطالب، والتسلسل في عرض األهداف 

كما في أغلب دروس الرياضيات، وبعض التعليمية، 
دروس اللغة العربية، في حين جاءت إدارة الوقت 

 ؛واللغة اإلنجليزية ،بصورة أقل في بعض دروس العلوم
نظًرا لإلطالة في األنشطة االستهاللية، على حساب 
التقويم الختامي، وكثرة األنشطة الصفية المقدمة في 

من  بعض الدروس، وسرعة االنتقال بينها دون التحقق
 التعلم.  حدوث

توظيف أغلب المعلمين أساليب تقويم متنوعة، تفاوتت  •
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كما في  ،في أغلب الدروس من نتائجها االستفادةفاعلية 
حيث التركيز على  ،بعض دروس الحلقة الثالثة

مات الشفهية، أو الجماعية غير موزعة األدوار، التقوي
اإلجابة في بعضها على الطالب والتي تقتصر 

في دعم نتائجها المتفوقين، إضافة إلى قلة االستفادة من 
الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، خاصة الطالب ذوي 

 التحصيل المتدني.

 ،تفعيل أدوار الطالب في بعض الدروس بصورة مناسبة •
يعهم بالتصفيق، وتجميع النقاط بتفعيل مشروع تشجو 

مما ساهم في تعزيز ثقة أغلب الطالب،  ؛"سوق السهلة"
 ـك ،ومساهمتهم فيها، وتوليهم بعض األدوار القيادية

، ورئيس المجموعة، في حين تفاوتت "المعلم الطالب"
أدوارهم في بقية الدروس؛ لتفاوت الفرص المتاحة 

 .  لتوليهم األدوار القيادية
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 السهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Sehlah Primary Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1988 سنة التأسيس

 455مجمع  – 39طريق  – 92 ىمبن العنوان

 قوة/ الشماليةبو  المدينة/ المحافظة 

 17404753 الفاكس 17400043 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7-9 - 

 871 المجموع - اإلناث 871 الذكور عدد الطلبة

 المتوسط.ينتمي معظم الطالب إلى أ سر من ذوات الدخل  االجتماعية للطلبة الخلفيات

ل صف عدد الشعب لك
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 4 4 5 3 2 2 2 3 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :اآلتي ، تمثلت في2020-2019في العام الدراسي الحالي  تعيينات •

 مساعدانمدرسة مديرا  -

 .نطق ولغة اتاختصاصي اضطراب -

 (1( للعلوم، )2غة العربية، )( لل4جدد في األقسام التالية: ) ينمعلم( 8) •
 .لنظام معلم الفصل( 1للرياضيات، )
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث 
 تحسينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئيًّا في المخرجات.

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

ا على األقل في جميع التوصيات. وال اتخذت المدرسة إجراءات عدة في إحداث تحسينات كافية جزئيًّ 
 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/ المرخِّ في حال عدم كفاية اإلجراءات المرتبطة بالتوصيات المتعلقة بالجهات المنظِّ  *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. الالزمة من قبلها

 


