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 المقدمة
 

 الخاصة ورياض األطفالمراجعة أداء المدارس من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة  رة المتابعة للمدرسة في يوم واحدتمت زيا
 وقد تم توصيات آخر زيارة مراجعة، بهيئة جودة التعليم والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق

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

 
 

 السابق الحكم

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

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 
 

 عامة للزيارةالمحصلة ال
  ضمان فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة من خالل:االستمرار في 

  مؤشرات أداء واضحة على ويحتوي ،، يستند إلى تقييم ذاتي دقيق وشاملفاعلإستراتيجي تخطيط 
 ر المهني على إنجاز الطلبةيألثر برامج التطو  متابعة دقيقة 

 الوصف *التوصيات

  يًّاجزئكافية  سيناتتح 1التوصية 

  يًّاجزئسينات كافية تح 2التوصية 

 يًّاجزئسينات كافية تح 3التوصية 

  يًّاجزئسينات كافية تح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا. 
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  وأعضاء مجلس إدارتها ،ة للمدرسةالقيادة األكاديميومحددة لكل من أدوار واضحة. 

  األساسية وتطوير  المهارات األساسية في جميع الموادإكسابهم من خالل  بصورة أكبررفع التحصيل األكاديمي للطلبة
 . المرتبطة بأعمارهمالمنهج  توقعاتلتلبية  ؛فهمهم

  من خالل التركيز على:بصورة أكبر التعليم والتعلمعمليتي تعزيز فاعلية ، 
 ستلالل المنِتج لوقت التعلماال 
  للصفوفالفاعلة اإلدارة 
 ودعم احتياجات التعلم المختلفة لديهم ،أساليب التقييم الدقيقة في قياس تقدم الطلبة 
 تعزيز الثقة بالنفس والحماس لدى الطلبة. 

  حتياجات واالهتمامات لتلبية اال ؛وتطوير األنشطة الالصفية ،مدرسية شاملة برامج دعم تعليميةاالستمرار في تأسيس
 المختلفة للطلبة.
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 التوصيات مدى التقدم في
 

  :1التوصية 
 :ضمان فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة من خالل 

  متابعة  مؤشرات أداء واضحة على ويحتوي ،، يستند إلى تقييم ذاتي دقيق وشاملفاعلإستراتيجي تخطيط
 ى إنجاز الطلبةر المهني عليدقيقة ألثر برامج التطو 

  وأعضاء مجلس إدارتها. ،القيادة األكاديمية للمدرسةومحددة لكل من أدوار واضحة 

 يًّاجزئتحسينات كافية  :الحكم

 األثر اإلجراءات
 أعادت المدرسة صياغة رؤيتها ورسالتها. 
  شخصت المدرسة وضعها باستخدام تحليل رباعي

"SWOT" وتم ذات العالقةجميع األطراف  يشرك .
مدتها ثالث إستراتيجية لبناء خطة  ؛وظيف نتائج التقييمت

وخطة عمل شاملة تشمل توصيات المراجعة  ،سنوات
 السابقة.

  شكلت المدرسة فريق تطوير يركز على متابعة ممارسات
 ر المهني.يوأثر برامج التطو  ،التعليم

 رشاد  ؛أعادت المدرسة تحديد هيكلها التنظيمي لتنظيم وا 
 وصاف الوظيفية وسياسات المدرسةممارسات العمل واأل

 .عام بشكلِ 

 الشامل تحديد التحليل الرباعي “‘SWOT”’  لنقاط القوة
والجوانب التي تحتاج إلى تطوير والفرص  ،العامة

تعارض نقاط على الرغم من والمخاطر في المدرسة، 
 . أحياًناالتطوير المحددة جوانب و  ،القوة

  درسة في جميع عمل الم يقودإستراتيجي تنفيذ تخطيط
الجوانب، وانتظام خطة العمل وتركيزها على جوانب العمل 

محددة ومسئوليات ، وشمولها مؤشرات أداء واضحة الرئيسة
وفًقا للجداول بصورة جيدة، وأطر زمنية واضحة، وتنفيذها 

 ومالءمة أثرها.  ،الزمنية
  كورش الفاعلة، ر المهني يتنفيذ مجموعة من برامج التطو

ستراتيجيات  ،خطيط الدروسالعمل حول ت التعليم وا 
وأساليب التقييم، والتزام قيادة المدرسة بمتابعة المعلمين 

على والعاملين بانتظام، وتقديم تلذية راجعة حول ذلك، 
عدم اتساق أثر ورش العمل هذه في غالبية الرغم من 

 الدروس المالَحَظة. 
 ومجموعة من  ،توفير المدرسة ألوصاف وظيفية واضحة

سياسات التي تحكم عمل المدرسة، وتحديدها ألدوار ال
إضافًة إلى الفصل الواضح  ،للعاملينمحددة ومسئوليات 
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 بين أدوار القيادة ومجلس اإلدارة.

 
 

  :2التوصية 
  لتلبية  ؛وتطوير فهمهم ،المهارات األساسية في جميع المواد األساسيةإكسابهم رفع التحصيل األكاديمي للطلبة من خالل

 المرتبطة بأعمارهم. المنهج عات توق

 يًّاجزئتحسينات كافية  :الحكم

 األثر اإلجراءات
  تقييم مهارات ومعرفة الطلبة في العلوم والرياضيات في يتم

 باستخدام االختبارات التشخيصية. بداية الفصل األول

 لدعم الطلبة من خالل أنشطة التقوية  ؛ت دروس تقويةُنفذ
 واإلثراء.

 ت بين المعلمين والطلبة، بالشراكة مع أولياء اتفاقيا تُنفذ
 أهداًفا للتوقعات.األمور، والتي شملت 

 كالمشروعات  ،شارك الطلبة في أنشطة المناهج الدراسية
 ومسابقات الملصقات.

  نجاح عالية في جميع المواد األساسية نسب تحقيق الطلبة
 .2017-2016في العام الدراسي 

  إتقان عالية وعالية نسب ية االبتدائالمرحلة تحقيق طلبة
باستثناء نسب اإلتقان  ،ا في معظم المواد األساسيةجدًّ 

ا في الرياضيات والللة اإلنجليزية للصف المتدنية جدًّ 
وفي الللة العربية للصف الرابع، ونسب اإلتقان  ،السادس

الخامس. إضافًة إلى للصف علوم مادة الالمتدنية في 
ة في علوم الصف تحقيق الطلبة نسب نجاح متوسط

 السادس.

  إتقان متدنية ومتدنية نسب المرحلة اإلعدادية تحقيق طلبة
في غالبية المواد  %48و  %22ما بين تتراوح ا، جدًّ 

، باستثناء نسب والتاسعفي الصفْين السابع  األساسية
السابع. إضافًة للصف علوم مادة الاإلتقان المتوسطة في 

سطة في غالبية المواد إلى تحقيق الطلبة نسب إتقان متو 
األساسية في الصف الثامن، باستثناء نسب اإلتقان العالية 

 ا في الللة اإلنجليزية لنفس الصف. جدًّ 

  نسب الثانوية المرحلة تحقيق طلبة الصف العاشر من
في غالبية المواد  %68و  %53ا ما بين إتقان عالية جدًّ 
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لرياضيات األساسية، باستثناء نسب اإلتقان المتوسطة في ا
حدٍّ تدني تحصيل الطلبة إلى من رغم على ال، %37عند 

امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي كبير في 
(IGCSE)  2017-2016للعام. 

 المحادثة والكتابة في الللة  الطلبة في تدني مهارات
المحلية أثناء المناقشات اللهجة واستخدام معظمهم  ،العربية

قدرتهم على القراءة واستيعاب لى الرغم من ع، في الدروس
 .الكلمات

  ل يعلى تحو في الرياضيات قدرة طلبة المرحلة االبتدائية
الكسور على نحٍو  وطرح ،الوقت من ساعات إلى دقائق

المرحلة طلبة  تدني مستوياتعلى الرغم من مالئم، 
 وحل المعادالت البسيطة.  ،في حساب الميلاإلعدادية 

  أساسية مهارات طلبة المرحلة االبتدائية إظهار غالبية
، كقدرتهم على استخدام في الللة اإلنجليزية مالئمة

فهمهم للترادف في قلة من رغم على الالصفات في الجمل، 
 الصف السابع.

  كما في التحويل من العلوممهارات تباين اكتساب الطلبة ،
مهارات الكيلوواط إلى الواط. من جهة أخرى، امتالكهم 

 األصوات في الصف الثالث. التعرف علىأفضل في 

 والللة اإلنجليزية  ،تدني مستويات الطلبة في الرياضيات
 في بعض الدروس عن توقعات المناهج. 

 

 

  :3التوصية 
 :تعزيز فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، من خالل التركيز على 

 االستلالل المنِتج لوقت التعلم. 
  للصفوفالفاعلة اإلدارة. 
 ودعم احتياجات التعلم المختلفة لديهم ،أساليب التقييم الدقيقة في قياس تقدم الطلبة. 
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 تعزيز الثقة بالنفس والحماس لدى الطلبة. 

 يًّاجزئتحسينات كافية  :الحكم

 األثر اإلجراءات
  فيها ر مهني متعددة، تطرقت يأجرت المدرسة ورش تطو

، و "فاعلالالعمل الجماعي " :مثل ،متعددةموضوعات إلى 
تعديل "، و "إدارة الصفوف"، و "التقييم من أجل التعلم"

 ."السلوك

  لتزويد المعلمين بتلذية  ؛للتقييممعايير وضعت المدرسة
 راجعة بعد مالحظات الدروس. 

  لتعزيز قيم االحترام  ؛مرشدو المدرسة دروًسا خاصةقدم
 والتعاطف والتسامح.

  دارة  الطلبة األندية المدرسية. ترؤس وا 

 

 ى األسئلة من أجل التعلم، تركيز معظم المعلمين عل
جراؤهم النقاش  في بعض األحيان مع الطلبة األكثر وا 

 في الدروس دوًنا عن غيرهم.بفاعلية المشاركين و  ،قدرة

  الطلبة من قبل غالبية سلوك انتظام الدروس وحسن إدارة
 ؛إدارة وقت التعلم التفاوت فيمن  رغمعلى ال المعلمين،
مْيل قلة من المعلمين إلى اإلفراط في الشرح، وما بسبب 

لذلك من أثر سلبي على وقت التعلم على حساب تقديم 
 أنشطة فردية. 

 أن إال الدروس، عدد قليل من يم بفاعلية في و استخدام التق
 حيث جماعًيا،كان معظم الدروس يم في و تقال توظيف

 كفاية مراعاةمعظم العمل، وعدم  فضلاأليؤدي الطلبة 
من الفاعل التقييم الفردي، وغياب الدعم في  الفروق الفردية

والطلبة ذوي التحصيل  ،المعلمين للطلبة األقل نشاًطا
 المتدني. 

  .مع و محاولة المعلمين تشجيع الطلبة في معظم الدروس
على معظم األنشطة األفضل الطلبة مشاركة برزت ذلك، 

في وتردد العديد من الطلبة اآلخرين في الدروس، 
إدارة الطلبة  المشاركة في األنشطة الصفية. إضافًة إلى

 ،في أنفسهم تطوير ثقتهم وما لذلك من أثر فيلألندية، 
 ومهاراتهم القيادية على نحٍو مالئم. 

 
 

  :4التوصية 
  فة لتلبية االحتياجات واالهتمامات المختل ؛وتطوير األنشطة الالصفية ،مدرسية شاملة برامج دعم تعليميةتأسيس

 للطلبة.



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب

 7                                                                         2018مايو  7 – عالميةمدرسة المدينة ال – (1) الزيارة –تقرير المتابعة 

 يًّاجزئتحسينات كافية  :الحكم

 األثر اإلجراءات
  وفرت المدرسة فرًصا للطلبة للمشاركة في األنشطة

مجلس و  ،ومسابقة الرسم ،يوم الرياضة :مثل ،الالصفية
 "حياتيةالمهارات المنهج " تحوطر ، الطلبة ونادي الدراما

 للطلبة من الصفوف األول حتى الخامس.

 تعليمية للطلبة المتميزين بما في ذلك مج مدرسة برادمت الق
مع دت اتفاقية وعق"، نادي العلوم"و ،التهجئة"قة مساب"

أولياء األمور بخصوص الطلبة ذوي التحصيل المتدني، 
قامة دروس  ،والتي شملت النقاط التي تحتاج إلى تطوير وا 

 كل خميس. األنشطةتقوية بعد ساعات المدرسة مع أندية 

 ؛ة الالصفية في تطوير تجارب الطلبةأثر األنشط تفاوت 
بسبب عدم شمول جميع الطلبة في الفرص المتاحة لتولي 

األنشطة في و  ،األدوار القيادية لبناء الثقة في النفس
المقدمة. إضافًة إلى تفاوت أثر برامج الدعم في تلبية 

 األساسيةوتطوير مهاراتهم  ،احتياجات التعلم لدى الطلبة
 ساسية.في جميع المواد األ
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 

 
 المدينة العالميةمدرسة  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 City International School اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2008 سنة التأسيس

 109، مجمع 949، طريق 27فيال  العنوان

 محرقالحد / ال المدينة/ المحافظة 

 17670925 الفاكس - 17672541 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7-9 10 

 495 المجموع 210 اإلناث 285 الذكور عدد الطلبة

 .متعددةخلفيات اجتماعية  منأسر إلى  ةينتمي الطلب االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 راسيد

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - 1 2 1 2 2 4 4 4 4 5 عدد الشعب

 .2017 مارستعيين مدير مدرسة جديد في   المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 

 
 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 

 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث 
 ا في المخرجات.اء وأثرت جزئيًّ تحسينات متفاوتة على األد

 اتحسينات كافية جزئي  

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *زيارة المتابعة : الحكم العام لتقدم المدرسة في2جدول 

 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 جزئًيا على األقل في جميع التوصيات. وال 
 توجد توصيات ذات تحسينات غير كافية.

 لتقدمقيد ا

 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   *
 ألمور المرتبطة باألمن والسالمة.فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء ا الالزمة من قبلها

 


