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 المقدمة

 

مت زيارة المتابعة للمدرسة في يوم واحد من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم ت
وقد تم خالل الزيارة تقييم والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق توصيات آخر زيارة مراجعة، 

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

 السابق الحكم

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

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 الوصف *التوصيات

 ازئي  سينات كافية جتح 1التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 2التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 3التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة

  متابعة ثانية بعد ستة أشهرزيارة المدرسة تحتاج إلى. 
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 رةالمحصلة العامة للزيا

 حسينات كافية، يتطلب من المدرسة:إلحداث إجراءات وت

  وزارة التربية والتعليم؛ لضمان رفع مستوى األداء العام في من قبل الجهات المعنية  الدعم المقدم فياالستمرار
 :اإلجراءات الالزمة بشأن للمدرسة، واتخاذ

دارة سلوكهمزيادة  –  وعي الطالب، وا 
 رسيللمبنى المد المستمرةالصيانة  –
نظام معلم الفصل، وممرض، واستكمال طاقم  قسمل ولاألمعلم الالمتمّثل في:  سّد نقص الموارد البشرية –

 اإلرشاد االجتماعي بما يتناسب وأعداد الطالب.

  الخطة اإلستراتيجية، بحيث  تطويرتطبيق تقييم ذاتي دقيق للواقع المدرسي، واالستفادة من نتائجه في االستمرار في
 أولويات التطوير، وتتضمن مؤشرات أداء دقيقة، وآليات متابعة واضحة. ترّكز على

  توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، بحيث تشمل:االستمرار في 
 إكساب الطالب المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية –
فئاتهم في الدروس،  توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب على اختالف –

 واألعمال الكتابية
 إدارة الدروس بما يضمن إنتاجيتها –
 تفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحملهم المسئولية. –

  التعليمية على اختالف فئاتهم ي احتياجات الطالبلبّ ت   تنفيذ برامج وأنشطة الصفية؛االستمرار في. 
 

 

 ملحوظات إضافية
 اللغة اإلنجليزية والرياضيات :ين لقسمَ يَليفي المعلَمين األو  المتمّثل لبشريةسّد نقص الموارد ا. 
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 التوصيات مدى التقدم في

 

 (:1)التوصية 
  وزارة التربية والتعليم؛ لضمان رفع مستوى األداء العام للمدرسة، واتخاذفي التدّخل السريع من قبل الجهات المعنية 

 :اإلجراءات الالزمة بشأن
دارة سلوكهم زيادة وعي –  الطالب، وا 
 الصيانة الشاملة للمبنى المدرسي –

اللغة العربية، ونظام معلم الفصل،  :ن لقسَمييَليالمتمّثل في: المعلَمين األو  سّد نقص الموارد البشرية –
 واختصاصي التفوق والموهبة، وممرض، واستكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي بما يتناسب وأعداد الطالب.

 
 اات كافية جزئي  تحسين الحكم:

 األثر اإلجراءات
  ،تنظيم  من خالل:ساند فريق التحسين الخارجي المدرسة

ودعم القيادة العليا في  ،مجتمعات التعلم بين المدارس
 .الزيارات الصفية

  وزارة التربية في مع الجهات المعنية المدرسة تواصلت
ام ا للقيام بمهام المعلم األول لنظوالتعليم، وكلَّفت معلم  

 الفصل.معلم 
 باألخالق المتعلقة  للطالب قدمت الحصص اإلرشادية

، مثل: "كأس بعض البرامج التوعويةلت التسامح، وفعّ ك
 .و"صديقي العزيز" ،النظافة واالنضباط"

  ّلت المناوبة والمراقبة فصلت فسحة طالب الحلقتين، وفع
 .في األوقات المختلفة

 منهم يتكرر  عقدت اللقاءات الفردية مع الطالب الذين
في بعض  ا قياديةأدوار  هم يلإالالئق، وأسندت السلوك غير 

 .النظافةاللجان، كلجنة 
 بعض األنشطة الالصفية، مثلفي  الطالب شاركت 

في و  ،و"تجويد القرآن" ،"التعلم اإللكتروني" ي:أنشطة لجنتَ 

 ما فيلمدرسة، خاصة لث تحسن جزئي في األداء العام احدإ
يتعلق بعمليتي التعليم والتعلم، واكتساب الطالب المهارات 

 .ي لديهماألساسية، وتنمية السلوك اإليجاب
   ا، كما في تالوتهم للقرآن ا حسن  إبداء أغلب الطالب سلوك

ا في الطابور الصباحي، ومحافظة معظمهم الكريم جماعي  
دون فوضى،  عملية التعلم في أغلب الدروسعلى سير 

والتزامهم توجيهات المعلمين، وانتظامهم بالسير إلى 
 طاقاتهم في واستثمارصفوفهم في قاطرات دون تدافع، 

 .األنشطة الالصفية المشاركة في
 الدراسي في العام  انخفاض عدد المشكالت السلوكية

مع مقارنة  بالعام الدراسي السابق،  2018-2017 الحالي
تصرفات غير بعض النهم عدر صتفئة من الطالب وجود 

كالمشاجرات،  التي كشفتها سجالت المدرسة، ،الئقةال
 وتفاوتروس، وكثرة األحاديث الجانبية في بعض الد

 .احين العمل مع   همانسجام
  التحسن في بعض جوانب األمن والسالمة، كنظافة دورات
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 ما قبل الطابور برامجو  ،مسابقة المهارات الحسابية
 حتي متعتي"."فسفعاليات و  ،الصباحي

  حصرت أجرت أعمال الصيانة الداخلية الالزمة، و
الجهات  راسلت، و األساسية لمبنى المدرسيااحتياجات 
 بشأنها. المختصة

صالح التشققات في المبنى المدرسي، إال  مياه الطالب، وا 
زال هناك حاجة إلى تحسين بعض الجوانب تأنه ال 

 ،مياهالعدد دورات  ككفايةالمتعلقة باألمن والسالمة، 
الخشبية، وكفاية األثاث  وصيانة أرضية أحد الصفوف

 ، وتوفير مخزن مالئموالتعليمية اإلدارية بالهيئتينالخاص 
 .لألثاث المستبعد

  ،توفير معلم أول للغة العربية، واختصاصي تفوق وموهبة
وتسيير العمل في قسم نظام معلم الفصل، مع استمرار 

لسّد نقص الموارد البشرية المتمثلة في:  المدرسة حاجة
يتالءم  استكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي بمالممرض، وا

 وأعداد الطالب.
  يتمثل في في الموارد البشرية، حدوث نقٍص إضافي

 ن لقسَمي: اللغة اإلنجليزية والرياضيات.يالمعلَمين األوَلي
 
 

 (:2)التوصية 
 جية، بحيث ترّكز على أولويات تطبيق تقييم ذاتي دقيق للواقع المدرسي، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطة اإلستراتي

 التطوير، وتتضمن مؤشرات أداء دقيقة، وآليات متابعة واضحة.

 
 اتحسينات كافية جزئي   الحكم:

 األثر اإلجراءات
 فريق "التخطيط والتقييم"، الذي ركز على  شّكلت المدرسة

، مثل: تحليل عّدة تقييم الواقع المدرسي، معتمد ا أدوات
(SWOT ،) مدرسة البحرينية المتميزة، استمارات الو

 وتوصيات المراجعة السابقة لهيئة جودة التعليم والتدريب.
 نتائج عمليات التقييم الذاتي في تحديد مصفوفة  تترجم

عداد الخط  بصورة تشاركية، ط المدرسيةاألولويات، وا 
 تحت إشراف فريق "التخطيط اإلستراتيجي".و 

  ،وفق أولويات ية؛ والخطط التشغيلبناء الخطة اإلستراتيجية
التطوير، وبما يتناسب مع واقع المدرسة، وتضمينها 
مؤشرات أداء متفاوتة الدقة والوضوح، خاصة  فيما يتعلق 
بمجالي اإلنجاز األكاديمي، والتعليم والتعلم، وتحديد بعض 

توظيف اللوحة لمتابعة تنفيذ اإلجراءات فيها، ب ؛اآلليات
 التدفقية لعمل المدرسة.

 مجاالت  عمليات التخطيط بصورة جزئية على انعكاس أثر
 .العمل المدرسي
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 (:3)التوصية 
 :توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، بحيث تشمل 

 إكساب الطالب المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية –

ي الدروس، توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب على اختالف فئاتهم ف –
 واألعمال الكتابية

 إدارة الدروس بما يضمن إنتاجيتها –

 تفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحملهم المسئولية. –

 
 تحسينات كافية جزئي ا الحكم:

 األثر اإلجراءات
 لتحديد الكفايات غير  ؛تشخيصية تاختبارا ت المدرسةعقد

ا، فضال  عن نتائجهم فيهوتحليل  ،المتقنة لدى الطالب
 ،من أجل حصر الطالب الضعاف ؛تقاننسب اإلتحليل 

 عداد الخطط العالجية.ا  و 
  ّلتبادل  ؛من الزيارات التبادلية بين المعلمين اعدد   متنظ

لقياس  ؛الزيارات الميدانية القيادة المدرسية فّعلتو الخبرات، 
 اجتماعٍ  إلى عقد إضافة   في الدروس، مستوى األداء

 النتائج.ريق الدعم الداخلي؛ لمتابعة فأسبوعي ل
  ّالتقييم من أجل  ة من الورش التدريبية، مثل:ذت مجموعنف"

ستراتيجيات التعليم ، و"إ"اإلدارة الصفية والوقتية"و ،التعلم"
 ى بالرعاية.لَ والتعلم"، والتي ركزت على المعلمين األو  

  ّإلكساب الطالب  ؛داعمةالمشروعات بعض الذت نف
في  "القراءة الجهرية"مشروع  :مثلساسية، المهارات األ

نجليزية، وعقدت االتفاقيات بين الطالب اللغتين العربية واإل
، فضال  عن من أجل تحديد الحقوق والواجبات ؛والمعلمين

لتولي  ؛على إعطاء الطالب الفرص التركيز في الدروس
من خالل تطبيق مشروع "معلم  ،األدوار القيادية

 المستقبل".

 بعض أغلب المعلمين في الدروس على توظيف  تركيز
 "،السؤال من أجل التعلم" ، مثل:ستراتيجيات التعليميةإلا
 ،بعض الموارد التعليمية هم، وتفعيل"المناقشة والحوار"و

 ظهرت، وأدوات التجريب العلمي، السبورة الذكية :مثل
بشكل  إكساب الطالب المهارات األساسية فاعليتها في

، روس العلوم ونظام معلم الفصلأفضل في بعض د
وبدرجة أقل في اللغة العربية والرياضيات،  وبصورة متفاوتة

 اللغة اإلنجليزية بشكل عام.في دروس 
 تتفاوت ،توظيف المعلمين أنشطة تقويمية جماعية وفردية 

واقتصار العمل  ،من حيث توزيع المهامفاعليتها، خاصة  
ألداء لوقت المتاح ر اصَ قِ ، و فيها على الطالب المتفوقين

في دقة  المعلمين إلى تفاوتإضافة  النشاط الختامي،
االستفادة كذا و  فيها، وفي األعمال الكتابية، األداء متابعة

 الحتياجاتهم.منها في تقديم التغذية الراجعة المناسبة 
  من حيث التخطيط  ،وانتظام إدارتهابعض الدروس إنتاجية

كما في ، ديم األنشطةوالتدرج في تق ،للموقف التعليمي
 المعلمون بعض دروس نظام معلم الفصل، في حين تفاوت

في اإلطالة حيث  غلب الدروس،أفي إدارة وقت التعلم  في
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المخصص عدم كفاية الوقت و  ،بعض الجزئيات كالمقدمة
 .لبعض األنشطة

  وتشجيعهم  ،الطالب في الدروس األفضل أدوارتفعيل
في  ا في دروس العلوم،كم بالهدايا البسيطة والحلويات،

حيث تظهر فئة من أغلب الدروس، ذلك في  تفاوتحين 
األحاديث  وتكثر بينهم في المشاركة،ا الطالب تردد  

جيه التو  من رغمعلى ال ،الجانبية واالنشغال عن الشرح
 من قبل بعض المعلمين.المقدم لهم والتحفيز 

 
 

 (:4)التوصية 
 برات الطالب، وت لّبي احتياجاتهم التعليمية على اختالف فئاتهمتنفيذ برامج وأنشطة الصفية؛ تعّزز خ. 
 
 اتحسينات كافية جزئي   الحكم:

 األثر اإلجراءات
 للمساهمة بفاعلية  ؛متنوعة للطالب افرص   المدرسة تأهي

تفعيل المسابقات والفعاليات بفي أنشطة الحياة المدرسّية، 
الصباحي،  ، كبرامج الطابوروالبرامج واألنشطة الالصفية

ومسابقة القرآن الكريم، ومختلف الدوريات الرياضية، 
أكاديمية مدرسية خاصة  تأنشأالداخلية والخارجية، حيث 

 بكرة اليد.
  ّوفرق العمل الطالبية ،لت مختلف اللجان المدرسّيةفع، 

، كالكشافة، واإلذاعة المدرسية، الطالبقيادتها  ىالتي يتول
 عن إحياء الفعاليات وفريق التعلم اإللكتروني، فضال  

 والمهرجانات، كفاعلية "أسبوع األلوان".
  أمامهم تواصلت مع أولياء أمور الطالب، وفتحت المجال

للمشاركة مع أبنائهم في بعض مناشط الحياة المدرسية، 
 مثل فعاليات: "نقرأ مع ا"، و"نزرع مع ا"، و"نفطر مع ا".

 برات الطالب الشخصية، وتعزيز اهتماماتهم تنمية خ
وهواياتهم بصورة مناسبة، من خالل األنشطة الالصفية، 
خاصة  الرياضية منها، فضال  عن تنمية قدراتهم الشخصية 
والقيادية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في اللجان المدرسية 

 العاملة.
  تفاوت فاعلية البرامج المدرسية الخاصة بتنمية مهارات

ب األساسية، وتلبية احتياجاتهم التعليمية على الطال
اختالف فئاتهم، خاصة  في الحلقة الثانية، وأثرها الجزئي 

 األكاديمي في المدرسة بشكل عام. على تقدم الطالب
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  ّنمية لت بعض البرامج الالصفية التي تركز على تفع
مهارات الطالب األساسية، وتلبية احتياجاتهم التعليمية، 
مثل برامج: "تنمية المهارات الحسابية في الرياضيات" 

للحلقة األولى، ، و"القراءة والتلخيص" للصف الثالث
 Project"لغتي الجميلة" في اللغة العربية، و)ي: وبرنامجَ 

X.في اللغة اإلنجليزية للحلقة الثانية ) 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 جابر بن حيان االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Jaber Bin Hayian Primary Boys )باللغة اإلنجليزية(اسم المدرسة 

 1985 سنة التأسيس

 542مجمع  – 36 طريق – 287مبنى  العنوان

 الدراز/ الشمالية المدينة/ المحافظة

 17690985 الفاكس 17693049 أرقام االتصال

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 704 المجموع - اإلناث 704 الذكور بةعدد الطل

 .ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط والمحدود االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 4 4 4 4 4 4 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في 2018-2017في العام الدراسي  تعيينات جديدة: 
 مدرسةالمدير  ‒

 مدير مدرسة مساعد ‒

 معلم أول لقسم اللغة العربية ‒

 .اختصاصي تفوق وموهبة ‒

 (5معلمين ) ، ( للرياضيات، 1)و( للغة العربية، 3على النحو التالي: )موزعين
 ( للغة اإلنجليزية.1)و
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 2ملحق 
 

 لمرتبطة بالتوصية: الحكم على كفاية التحسينات ا1جدول 
 الحكم وصف الحكم

تحرز المدرسة تقدم ا ملحوظ ا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات 
 كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاب ا 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

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

 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. 

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

 قيد التقدم

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

 

اءات وقيام المدرسة باإلجر  في حال عدم كفاية اإلجراءات المرتبطة بالتوصيات المتعلقة بالجهات المنِظمة/ المرِخصة، *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. الالزمة من قبلها

 


