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

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

 السابق الحكم

  قيد التقدم" :على تقدير 2017مارس جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي." 

 
 نتائج زيارة المتابعة الثانيةملخص 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 الوصف *التوصيات

 ات كافية جزئي  سيناحت 1التوصية 

 اكافية جزئي   سيناتحت 2التوصية 

 ات كافية جزئي  سيناتح 3التوصية 

 ات كافية جزئي  سيناتح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 سب النظامح المدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعتادة. 
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 المحصلة العامة للزيارة

 حسينات كافية، يتطلب من المدرسة:إلحداث إجراءات وت

  في تحديد مؤشرات أداء أكثر دقة وواقعية في الخطتين اإلستراتيجية  ،االستفادة من نتائج التقييم الذاتياالستمرار في
 تنفيذهما بصورة أكبر. والتشغيلية، مع تفعيل متابعة

 .االستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية مهاراتهم األساسية في المواد الدراسية 

 في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم، بحيث تشمل: ،االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين 

ذوي  تائجه في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة، خاصة  التقويم الفاعل، واالستفادة من ن –
 التحصيل المتدني منهم

 تحفيز الطالب وتشجيعهم؛ لزيادة دافعيتهم نحو التعلم بصورة أكبر –

 المساندة التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة. –

 اللغة اإلنجليزية، واالجتماعيات، والتربية التالية قسامألسّد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمين األوائل ل :
 .اإلسالمية

 
 

 ملحوظات إضافية
  اختصاصي مركز مصادر التعلم، واختصاصي في:  -إضافة  إلى ما ذكر  -سّد نقص الموارد البشرية، المتمثل

 .صعوبات تعلم ثان  



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 3                                                           2018 أبريل 25 –مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين  –الزيارة الثانية  –تقرير المتابعة 

 مدى التقدم في التوصيات

 

 (:1التوصية )
  في الخطتين اإلستراتيجية والتشغيلية، مع  ،الذاتي في تحديد مؤشرات أداء أكثر دقة وواقعية من نتائج التقييماالستفادة

 تفعيل متابعة تنفيذهما بصورة أكبر.
 

 تحسينات كافية جزئيًّا :الحكم
 األثر اإلجراءات

  ّزيارة المتابعة  وفق توصياتخطة تشغيلية المدرسة ت أعد
وفصلية، األولى، وأجرت وقفات تقويمية أسبوعية، 

مت مدى تأثيره رصدت من خاللها كل ما تم إنجازه، وقيّ و 
 على تحسين األداء العام بالمدرسة.

 من توصيات تقارير من نتائج تقييمها الذاتي، و  استفادت
هيئة جودة التعليم والتدريب، وركزت جهودها على تضمين 
خططها اإلستراتيجية والتشغيلية مؤشرات أداء واضحة، 

 .دقيقة ومتابعة   وآليات تنفيذ  
  جهزت خطة بديلة للتدخل في حال اإلخفاق في تحقيق

 أهداف الخطط، وتنفيذ إجراءاتها.

 وأولويات  درسّية وفق نتائج التقييم الذاتي،بناء الخطط الم
العمل المدرسي، وتضمينها مؤشرات أداء تفاوتت في 

 ، خاصة  المنشوددقتها، وفي كفايتها في إحداث التحسن 
بنسب اإلتقان، التي طرأ عليها تحسن نسبي في  فيما يتعلق

نتائج الفصل كذا في ، و 2917-2016لعام الدراسي ا
 .2018-2017الحالي الدراسي األول من العام 

  في عمليات التعليم والتعلم المتعلقة جزئي ن تحسّ إحداث
المشاركة، و : تحفيز الطالب وتشجيعهم على التفاعل بـــــ
 ية في المواد الدراسية، وتوظيفتنمية مهاراتهم األساسو 

 في مساندة الطالب لتقويم واالستفادة من نتائجهالمعلمين ل
 عام. بشكل  

 
 

 :(2التوصية )
  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية مهاراتهم األساسية في المواد الدراسية.االستمرار في 

 
 تحسينات كافية جزئيًّا :الحكم

 األثر اإلجراءات
  ت المدرسة االختبارات التشخيصية؛ لمعرفة مستويات أجر

 .تعليمية الطالب في المواد األساسية، وصنفتهم إلى فئات
  نسب  2017-2016تحقيق الطالب في العام الدراسي

متوسطة في اللغة العربية بالصفين: األول والثاني، إتقان 
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  ّلتحسين المستوى األكاديمي  ؛عالجية احصص   ذتنف
 .المتدنيطالب ذوي التحصيل لل
  ّمشروعات داعمة عدة؛ لتنمية مهارات الطالب مت قد

"، إلى التفوق "طريقيو"، قرأ وارتقِ ااألساسية، مثل: "
 ."النجم الذهبيو"

  ّلت برامج مساندة منتظمة؛ لدعم طالب صعوبات فع
في  ،"أنا أتطور ؛أنا أكتب"، و"بقراءتي أرتقي"مثل: تعلم، ال

 اللغة العربية.

تقان إإلنجليزية بالصف الثاني، ونسب وفي اللغة ا
 عام. منخفضة في الرياضيات والعلوم بشكل  

  ،إحداث تحسن نسبي في: نسب اإلتقان بالصف األول
ونسب النجاح العامة بمعظم المواد األساسية، باستثناء 

الثاني والثالث حين مقارنة  :انخفاضها في العلوم بالصفين
-2017سي الحالي نتائج الفصل األول من العام الدرا

 السابق.الفصل األول من العام الدراسي ب 2018
 في أغلب  اجزئي   االمختلفة تقدم   تحقيق الطالب بفئاتهم

الدروس، حيث تفاوت تقدمهم في اكتساب المعارف 
والمفاهيم والمهارات، كما في حساب السرعة المتوسطة، 

في العلوم، وفي تطبيق خواص  DNA)وخطوات نسخ )
في لرباعية في حل المسائل الهندسية األشكال ا

الرياضيات، وتمكنوا من التمييز بين جمع التكسير وجمع 
سم الفاعل في االسالم بنوعيه، المذكر والمؤنث، وتحديد 

الجمل في اللغة العربية، في حين ظهرت مهاراتهم الكتابية 
 العربية واإلنجليزية بمستوى أقل.في اللغتين 

 
 

 (:3التوصية )
 متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم، بحيث تشمل:رار في االستم 

التقويم الفاعل، واالستفادة من نتائجه في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة، خاصة ذوي  –
 التحصيل المتدني منهم

 فعيتهم نحو التعلم بصورة أكبرتحفيز الطالب وتشجيعهم؛ لزيادة دا –

 .المساندة التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة –

 
 تحسينات كافية جزئيًّا :الحكم

 األثر اإلجراءات
  ّخطة  تأعدّ و  ،فريق التعليم من أجل التعلم لت المدرسةشك

 ئهمأدا بعد تشخيص لرفع كفاءة المعلمين مهني ا، ؛عمل
  المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم متنوعةأغلب توظيف ،

 استخدامهمو  و"العمل الجماعي"، لسؤال من أجل التعلم"،كا"
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 .احتياجاتهم التدريبية وتصنيف
  ّذت الزيارات لت التوأمة بين األقسام األكاديمية، ونفّ فع

تدريبية ال ورشالعقدت التبادلية الداخلية والخارجية، و 
و"أساليب التقويم  ،"عناصر الدرس الجيد": العديدة، مثل

على إعداد إلى تدريب المعلمين من أجل التعلم". إضافة 
ائجها؛ من نت االستفادةكيفية و  الختامية المتمايزة، األنشطة

 هم المختلفة،فئاتبالتعليمية للطالب  تلبية االحتياجاتل
صعوبات طالب و ، المتدني التحصيلالطالب ذوي  خاصة  
 التعلم.

 ذت حلقات نفّ و جلسات التطوير المهني األسبوعية،  تابعت
أثر الذي تابع بانتظام فريق التحسين الداخلي بقيادة نقاشية 

، الصفية الزيارات ل نتائجحلّ التمهين، و  ورشالتدريب و 
 ليات التعليم والتعلم.برنامج رصد عم لوفعّ 

  ّداعمة عديدة، مثل: "طريقي إلى النجاح"،  لت برامجفع
إثرائية عبر  ومشروعاتو"أقبل التحدي وأقدر أنجح"، 

مشروع "فسحتي مفيدة"، وحصص البرامج والتقوية؛ لتفعيل 
نحو مع ا "، كأنشطة مشروع األنشطة اإلثرائية والعالجية

، وبرنامج التقوية في اللغة "تعبير مبدع في اللغة العربية
 .اإلنجليزية

  فّعلت دور الطالب في الفسحة المدرسية وفي األنشطة
مت كرّ الصفية والالصفية عبر فريق المعلمين الطالب، و 

بور الطافي طالب الصف المتميز بالمشاركة الصفية 
يم الطالب ذت مشروع فرسان األخالق؛ لتكر ونفّ ، الصباحي

 .الشهري بحضور أولياء أمورهم
  ّوالمعنوي في الدروس،الماديلتحفيز ا ف المعلمونوظ ، 

بأساليب متنوعة، كالعبارات التشجيعية، والجوائز العينية 
 .البسيطة

كالسبورة التفاعلية، والعارض اإللكتروني،  ،الموارد التعليمية
 بصورة متفاوتة. ،واألفالم التعليمية

  في بعض  نحو التعلم، خاصة  نسبي ا زيادة دافعية الطالب
 .والعلوم بالصفين األول والثاني ،دروس اللغة العربية

  بضعف متابعتها،  ة أساليب التقويم المتنوعةفاعليتأثُّر
 ، خاصة  الطالب في مساندة االستفادة من نتائجها وقلة

في دروس اللغة  ،المتدنيذوي التحصيل  الطالب
 .الرياضياتبعض دروس اإلنجليزية، و 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 6                                                           2018 أبريل 25 –مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين  –الزيارة الثانية  –تقرير المتابعة 

 :(4التوصية )
  ّالتربية اإلسالمية، و االجتماعيات، و ، اللغة اإلنجليزيةين األوائل ألقسام: نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلم سد

 .ب آليوفني حاس

 
 تحسينات كافية جزئيًّا :الحكم

 األثر اإلجراءات
  بية وزارة التر في تواصلت المدرسة مع الجهات المعنية

 نقص الموارد البشرية. ؛ من أجل سدّ والتعليم
  بعض المعلمين لديها؛ للعمل كمنسقين في األقسامفّوضت 

 .توفير برامج تمهين؛ لتدريبهم وتأهيلهممع  ،المعنّية

 فني حاسب آلي. وزارةال توفير 
  ،قيام المنسقين بمهام المعلمين األوائل في األقسام المعنية

 ، وتنفيذ البرامج واألنشطة والفعالياتانتظام سير العملو 
ال تزال الحاجة هذا، و  .وفق إجراءات الخطة المرسومة فيها

 في قسم اللغة اإلنجليزية، خاصة   ،هذا النقص قائمة  لسدّ 
صاصي مركز مصادر التعلم، إضافة إلى نقص اخت
، اللَذين جّدت الحاجة ثان   تعلم واختصاصي صعوبات

 .مؤخر ا إليهما

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 7                                                           2018 أبريل 25 – ة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنينمدرس –الزيارة الثانية  –تقرير المتابعة 

 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Othman Bin Affan Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1981 التأسيس سنة

 813مجمع  – 1313طريق  – 277مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17685266 الفاكس 17680435 17683891 أرقام االتصال

 (1-12الصفوف الدراسية )

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 776 المجموع - اإلناث 776 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 9 8 7 - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
  ( للغة 3: )هممن ،معلمين (7)نقل اختصاصي صعوبات تعلم إلى المدرسة، مع

 لعلوم.( ل2( للرياضيات، و)2العربية، و)
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 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.

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 قيد التقدم

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

 

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

 


