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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 المتابعة األولى،  والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق المحصلة العامة لزيارة

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

  السابق الحكم
  ."قدمقيد الت" :على تقدير 2018نوفمبر  جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة الثانية

 

 نص التوصيات موجود داخل التقرير.* 

 الوصف *التوصيات

 تحسينات كافية  1التوصية 

 تحسينات كافية 2التوصية 

 تحسينات كافية 3التوصية 

 تحسينات كافية 4التوصية 

 تقدم كاف الحكم العام لزيارة المتابعة
 .مباشرة المدرسة مؤهلة لالنضمام إلى المراجعات المعتادة •
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 المحصلة العامة للزيارة

مع التركيز  ،االستمرار في جميع اإلجراءات والممارسات اإليجابية التي تضمن االرتقاء بمستوى األداء العام للمدرسة •
 خاصة في اللغة اإلنجليزية. ،على تنمية المهارات األساسية لدى الطالبات

 
 

 ملحوظات إضافية
  الموارد البشرية المتمثل في المعلمة األولى لقسم اللغة اإلنجليزية.سد نقص  •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
في تطبيق تقييم ذاتي شامل ودقيق، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطة اإلستراتيجية، بحيث تركز بدرجة  االستمرار •

 ء واضحة؛ تضمن تطوير األداء العام للمدرسة.أكبر على أولويات التحسين، بمؤشرات أدا
 

  تحسينات كافية      :الحكم

  األثر  اإلجراءات
 أدواتعلى ا المدرسة في تقييم واقعها ذاتي  اعتمدت  •

مصفوفة األولويات، ومعايير  تحليل عدة، منها وأساليب
مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، إضافة إلى تطبيق 

 يع أقسام المدرسة.جمفي  SWOT)تحليل )

، الدقيق والشامل استفادت من نتائج تقييمها الذاتي •
وتوصيات زيارة المتابعة األولى في تطوير خطتها 

 .مؤشرات أداء واضحة اوتضمينه اإلستراتيجية

من حيث صياغة  اإلستراتيجية تحسن مستوى بناء الخطة •
والتركيز على معظم ، وتحديد مؤشرات األداء، األهداف
التطوير، كالمرتبطة برفع نسب اإلتقان،  أولويات

، ومساندة فاعلة وتوظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم
الطالبات ذوات التحصيل المتدني، وترجمتها إلى واقع 

المتابعة عبر الزيارات مالءمة عملي ملموس في ظل 
 وتقارير األقسام الشهرية. ،الصفية

معظم في تحقيق تحسن كاف في عمليات التعليم والتعلم  •
الدروس، يعكسه تقدم الطالبات المناسب فيها، وبدرجة 

 متفاوتة في اللغة اإلنجليزية.

بقسم أولى حاجة المدرسة إلى معلمة وتجدر اإلشارة إلى  •
 اللغة اإلنجليزية.

 
 

  :2التوصية 
، خاصة في اللغة االستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالبات، وتنمية مهاراتهن في المواد األساسية •

 .اإلنجليزية والرياضيات
 

 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 4                                                                         2019نوفمبر  14 – مدرسة الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات - الثانيةالزيارة  –تقرير المتابعة 

  تحسينات كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
قدمت المدرسة االختبارات التشخيصية للطالبات،  •

بناًء على نتائجها، ووضعت الخطط العالجية  نوصنفته
 والتطويرية؛ لرفع مستوى تحصيلهن، وتنمية مهارتهن.

المهارات األساسية لتنمية  ؛ةنفذت مشروعات وبرامج عد •
 على سبيل المثال:لدى الطالبات 

 "في جميع المواد األساسية  "بإتقاني أتميز 
 (Reading Caféللغة اإلنجليزية ) 
 "في جميع المواد األساسية "نصف ساعة ذهبية 

في الطابور  كرمت الطالبات الالتي تقدم مستواهن •
 الصباحي.

مواد نسب نجاح مرتفعة في معظم التحقيق الطالبات  •
لها ، كان أق2019-2018 ي العام الدراسياألساسية ف

، عداديإللصف الثالث ابا % في اللغة اإلنجليزية85
 .جميع الصفوفب% في اللغة العربية 99 عالهاوأ 

 ا،ومرتفعة جد   ،تقان مرتفعةإتحقيق الطالبات نسب  •
%، 54تراوحت ما بين توافقت مع نسب النجاح، و 

 وللصف األبافي العلوم  تقان متوسطةنسب إو ، %90و
بلغت  لصف الثانيباالرياضيات في ، و %40بلغت 

 .اإلنجليزيةمنخفضة في اللغة ، ونسب إتقان 44%

معارف العلمية، اكتساب الطالبات المهارات والمفاهيم وال •
 استخراج ، مثل مهارةغلب الدروسبصورة مناسبة في أ 

ط ة تبسيعرابه في اللغة العربية، ومهار وأ من الفقرة المثنى 
لى كسر اعتيادي في الكسور وتحويل النسبة المئوية إ

الرياضيات، والتعرف على العناصر االنتقالية وخواصها 
في العلوم، في حين تفاوتت مهاراتهن في اللغة 

 اإلنجليزية.

اللغة في أغلب الدروس، خاصة دروس  تقدم الطالبات •
والرياضيات، وبصورة أقل في دروس  ،العلومو  ،العربية

اللغة اإلنجليزية؛ لتفاوت مستوياتهن في المهارات 
  .األساسية، خاصة مهارتي: التحدث، والكتابة

 
 

  :3التوصية 
 : اآلتي االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمات، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تشمل •

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة ومتنوعة -

 دارة وقت التعلم بصورة منتجةإ -
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 في تلبية احتياجات الطالبات التعليمية على اختالف فئاتهن هأجل التعلم، واالستفادة من نتائجالتقويم من  -

 ت بفئاتهن التعليمية المختلفة بصورة أكبر، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المتدني.مساندة الطالبا -
 

  تحسينات كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
حصرت المدرسة االحتياجات التدريبية للمعلمات، ونفذت  •

ا من البرامج والورش لتطويرهن، كورشة "أساليب عددً 
"الخطة الدراسية بمعايير الجودة"، و" االستغالل والتقويم"، 

كما حصرت "، 21األمثل لزمن الحصة"، و"مهارات القرن 
الفاعل،  جلسات التطوير المهني في مناقشة آليات التقويم

 ونظمت الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية.

ـ ستراتيجيات التعليمية، كبعض اإلطبقت المعلمات  •
التعلم باللعب"، عالوة على إستراتيجية "القبعات الست"، و"

 "المعلمة الطالبة".

نفذت األقسام التعليمية بالمدرسة مشروع "خطوات نحو  •
حصيل المتدني، كما لمساندة الطالبات ذوات الت ؛النور"

 وفرت أساليب الدعم والمساندة التعليمية لهن في الدروس.  

 ،متنوعة مستراتيجيات تعليم وتعلتطبيق أغلب المعلمات إ •
المعلمة "، و"شارك ،زاوج ،فكر"، واألدوار" تمثيل" ـــك

في معظم ظهرت فاعليتها بصورة مناسبة ، "الطالبة
 نجليزية.في اللغة اإلبصورة متفاوتة و  ،الدروس

من حيث  فاعلةلب المعلمات الدروس بصورة تدير أغ •
والتدرج السلس في تقديمها،  ،التنويع في األنشطة

لمالئم إلنجازها؛ مما انعكس على وتحديد الزمن ا
 بصورة إيجابية.إنتاجيتها 

تطبيق أغلب المعلمات أساليب تقويم متنوعة شفهية  •
من فيد وتستوجماعية، وثنائية،  ،وتحريرية، فردية

في تقديم المساندة التعليمية ألغلب الطالبات  نتائجها
متابعتهن، وتقديم من خالل  المختلفة لتعليميةافئاتهن ب

بخالف المساندة  لهن، التغذية الراجعة المباشرة والفورية
 التعليمية المقدمة للطالبات ذوات التحصيل المنخفض

ليزية دروس اللغة اإلنجقلة من في التي كانت متفاوتة 
، وقلة فاعلية تي تأثرت بضعف مهاراتهن األساسيةال

 تقويم األداء الكتابي. 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 East Rifaa Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1995 سنة التأسيس

 935مجمع  – 3511 طريق – 531 مبنى العنوان

 الرفاع الشرقي/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17771302 الفاكس 1777527 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 970 المجموع 970 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط طلبةاالجتماعية لل الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 9 10 10 - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، تمثلت في اآلتي:2020-2019أهم التغييرات في العام الدراسي  •

 تعيين مديرة مدرسة -

 مساعدة  مدرسة مديرةتعيين  -

    .لغة اإلنجليزية وعدم توفير البديلقسم التقاعد المعلمة األولى ل -
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 ئيًّاتحسينات كافية جز 

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   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.

 قيد التقدم

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

 

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

 


