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

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

 السابق الحكم

  ".قيد التقدم" :على تقدير ،2018نوفمبر  جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة الثانية

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 الوصف *التوصيات

 جزئيًّاسينات كافية تح 1التوصية 

 جزئيًّا سينات كافية تح 2التوصية 

 جزئيًّاسينات كافية تح 3التوصية 

 جزئيًّاسينات كافية تح 4التوصية 

 جزئيًّاسينات كافية تح 5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 .المدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعتادة حسب النظام •
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 المحصلة العامة للزيارة

 إلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسة: 

ع مستوى األداء العام وزارة التربية والتعليم؛ للمساهمة في رففي  االستمرار في تقديم المساندة الالزمة من الجهات المعنية •
للمدرسة، وتطوير عمليات التقييم الذاتي، بحيث يكون أكثر دقة، مع االستفادة من نتائجه في تحديد أولويات التحسين، 

 وتطوير الخطة اإلستراتيجية، وتضمينها مؤشرات أداء واضحة، ومتابعتها بآليات عمل دقيقة.

 األساسية في المواد الدراسية. همالب، وتنمية مهاراتلطلاالستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي  •

 :اآلتييشمالن المهني للمعلمين في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بحيث  التطويراالستمرار في متابعة أثر برامج  •
 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة ‒
 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة ‒
 المختلفةالتعليمية بفئاتهم ن نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التقويم من أجل التعلم، واالستفادة م ‒
 تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وتحفيزهم وتشجيعهم. ‒

 وخارجها. ،االستمرار في مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة داخل الدروس •

اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، ونظام سد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمين األوائل لألقسام التالية: اللغة  •
 معلم الفصل، واختصاصي إرشاد اجتماعي.

 
 

 ملحوظات إضافية
 ال يوجد. •
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 التوصيات مدى التقدم في
 

  :1التوصية 
 وزارة التربية والتعليم؛ للمساهمة في رفع مستوى األداء العامفي االستمرار في تقديم المساندة الالزمة من الجهات المعنية  •

للمدرسة، وتطوير عمليات التقييم الذاتي، بحيث يكون أكثر دقة، مع االستفادة من نتائجه في تحديد أولويات التحسين، 
 .وتطوير الخطة اإلستراتيجية، وتضمينها مؤشرات أداء واضحة، ومتابعتها بآليات عمل دقيقة

 

 جزئيًّاتحسينات كافية  :الحكم

  األثر  اإلجراءات
ا تمثل وزارة التربية والتعليم دعم  في عنية قدمت الجهات الم •

إلشراف إدارة ا للمعلمين من قبل في الزيارات الصفية
 "معايير الدرس الجيد". :عمل بعنوانورشة تقديم التربوي، و 

 وأساليب شخصت المدرسة واقعها، باستخدام بعض أدوات •
 ،التقييم الذاتي، مثل: "نموذج المدرسة البحرينية المتميزة"

(، وتقرير المراجعة السابقة، وتحليل SWOTل )وتحلي
نتائج الطالب والزيارات الصفية، وأعدت مصفوفة 

 األولويات بناء على ذلك.

على معظم  اشتملتأعدت الخطة اإلستراتيجية التي  •
أولويات العمل المدرسي، كبرامج الدعم والمساندة 

، ورفع نسب اإلتقان، وتوظيف إستراتيجيات األكاديمية
 نت خطتها التنفيذية إجراءاتكما ضم   ،وتعلم فاعلةتعليم 

  تدفقية.اللوحة التابعتها عبر ، و تحسينية

وعي القيادة المدرسية بالجوانب اإليجابية، وتلك تفاوت  •
دقة وانعكاس ذلك على تفاوت اج إلى تطوير، تحتالتي 

 تقييم الزيارات الصفية.

بفاعلية تفاوت دقة تحديد مؤشرات األداء، خاصة المتعلقة  •
عمليتي التعليم والتعلم، وإنجاز الطالب األكاديمي، خاصة 

 بالحلقتين الثانية والثالثة في الخطط المدرسية. 

 برامج المساندة التعليمية، تحقيق تحسن جزئي في •
واكتساب الطالب المهارات  عمليات التعليم والتعلم،و 

في جاء أفضلها حيث  والمعارف والمفاهيم في الدروس،
دروس واللغة العربية، وأقلها في  ،نظام معلم الفصلدروس 

استمرار التحسن في البرامج  ، إضافة إلىاللغة اإلنجليزية
المعززة للسلوك اإليجابي لدى الطالب كما في المراجعة 

 السابقة، وتحسن دافعية الطالب بشكل عام نحو التعلم.  
 
 

  :2التوصية 
 ديمي لدى الطالب، وتنمية المهارات األساسية في المواد الدراسية.االستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكا •

 

 جزئيًّاتحسينات كافية  :الحكم
 األثر اإلجراءات 

-2018للعام الدراسي  تحقيق الطالب في المواد األساسية • والمشروعات، واألنشطة بعض البرامج المدرسة قدمت •
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، مثل: لدى الطالب مهارات األساسيةالالتي تنمي 
 Spellمشروع "بادرة أمل" في اللغة العربية، ومسابقة )

and write  ا ( في اللغة اإلنجليزية، ومشروع "مع
لنرتقي" في الرياضيات، ومشروع "إبداعي في تعبير" 

، ودربت الطالب على حل نماذج لنظام معلم الفصل
 .( في العلومTIMSSمن امتحانات )

وضعت خطة لتدريب الطالب على االمتحانات  •
، وعقدت منها نماذجحل الوطنية، ودربتهم عليها عبر 

 . لهم نات التجريبيةاالمتحا

%، حيث 100و ،%80نسب نجاح تراوحت ما بين  ،2019
وفي مادة  ،خاصة بالحلقة األولى ،جاءت مرتفعة في معظمها

في عدد محدود منها خاصة وبمستوى أقل العلوم بشكل عام، 
% في الرياضيات 54 حيث بلغت والثالثة، بالحلقة الثانية،

% في اللغة اإلنجليزية بالصف 71و ،بالصف الخامس
 % في اللغة العربية بالصف األول اإلعدادي.79و ،السادس

، تحقيق طالب المرحلة االبتدائية نسب إتقان تباينت فيما بينها •
توافقت مع نسب و %، 98و ،%12ما بين  حيث تراوحت

 األولى، وفي بعض النجاح في جميع المواد األساسية بالحلقة
أنها تباينت مع نسب  في حينالعلوم، كالحلقة الثانية  من مواد

بالحلقة الثانية،  اللغة اإلنجليزيةأغلب الرياضيات، و النجاح في 
% في الرياضيات بالصفين الخامس 17مثل بلوغها 

 % في اللغة اإلنجليزية بالصف السادس.12والسادس، و

، نسب إتقان تباينت فيما بينهاتحقيق طالب المرحلة اإلعدادية  •
 توافقت مع نسب النجاحو %، 77و ،%30ما بين  وتراوحت

اوتت مع وتفمرتفعة، خاصة في العلوم واللغة اإلنجليزية، ال
في األول اللغة العربية والعلوم في  نسب النجاح المتوسطة كما

في الرياضيات بالصف الثاني ها تباينت في حين أن  اإلعدادي، 
 اإلعدادي.

اكتساب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم في الدروس  •
 ،بصورة متفاوتة، حيث يكتسبون بعضها بصورة مناسبة

ونظام معلم الفصل، كالقراءة  ،اللغة العربيةدروس خاصة في 
 معرفةكالعلوم في دروس و  وتطبيق القواعد النحوية، ،الجهرية

 دية،طبقات األرض، وخصائص الفلزات في المرحلة اإلعدا
 فيكما  ،بصورة أقل ها في بقية الدروسيكتسبون في حين

ومهارتي الضرب والقسمة  ،اللغة اإلنجليزيةالتحدث والكتابة ب
  في الرياضيات.
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  :3التوصية 
 :يشمالناالستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بحيث  •

 راتيجيات تعليم وتعلم فاعلةتوظيف إست ‒
 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة ‒
 التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهم ‒
 تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وتحفيزهم وتشجيعهم؛ بما يعزز دافعيتهم نحو التعلم. ‒

 

 اجزئيًّ تحسينات كافية  :الحكم

 األثر اإلجراءات 
حصرت المدرسة احتياجات المعلمين التدريبية، بناء على  •

وتوصيات زيارة المتابعة  ،توصيات فريق التحسين الداخلي
 السابقة.

المهني، مثل: "التعلم التطوير  وورش قدمت بعض برامج •
الكاميرا الوثائقية"، "و ،"أساليب التقويم الفاعل"و ،"التعاوني

حصص وظفت التبادلية بين المعلمين، و الزيارات نفذت و 
التمهن في الحلقات النقاشية، إضافة إلى تهيئة المعلمين 

 وتعريفهم بمواصفات الدرس الجيد. ،الجدد

 بين المعلمين. المشترك التخطيط   تِ ل  فع   •

 ،العليا والوسطى عمليتي التعليم والتعلمالقيادتان تابعت  •
ات الصفية، وأثر التدريب على المعلمين عبر الزيار 

، وقدمت للمعلمين واستفادت من زيارات اإلشراف التربوي 
 التغذية الراجعة حولها. 

حفزت المعلمين على استخدام إستراتيجيات التعليم والتعلم  •
ا ، وأتاحت فرص  "التعلم التعاوني" ـالمالئمة للطالب ك

ا، وكلفتهم بإعداد المشروعات ليقيموا أنفسهم ذاتيًّ  ؛للطالب
مت مسابقة "طالب در، واحتفت بأعمالهم، وقوالتقاري

 زيادة دافعية الطالب نحو التعلم.لالشهر"؛ 

 ، تركزت فيتفعيل المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم •
، "المناقشةو الحوار "، و"السؤال من أجل التعلم": اآلتي

في  ، والتي جاءت فاعليتها مناسبة  "شارك ،زاوج ،فكر"و
إكساب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم في بعض 

نظام معلم الفصل واللغة العربية، دروس  الدروس، خاصة  
من خالل ، للعملية التعليميةا محور  فيها والتي كان الطالب 

 "،التعلم باللعب"ـ تطبيقهم إستراتيجيات أكثر فاعلية، ك
أقل  بصورة فاعليتها جاءت في حين ، "العصف الذهني"و

، والتي اللغة اإلنجليزية دروس خاصة في بقية الدروس،
العمل  تركزمع ، العملية التعليمية كان المعلم فيها محور  

 .المتفوقينالطالب فيها على 

ا لإلطالة في التعلم؛ نظر   إدارة المعلمين وقت  تفاوت  •
كما في اللغة اإلنجليزية، أو السرعة  ،األنشطة االستهاللية

و اإلطالة أ غذية الراجعة كما في الرياضيات،في تقديم الت
؛ خرى األهداف األ على حسابتعليمية تحقيق أهداف في 

 .المهارات األساسيةتفاوت اكتساب الطالب  نتيجة

توظيف المعلمين أساليب تقويم متنوعة، شفهية وكتابية،  •
، فردية وجماعية، والتي جاءت مالئمة في بعض الدروس

لها أداء الطالب، ويلحقونه حيث يتابع المعلمون خال
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بالتغذية الراجعة، غير أن فاعليتها تفاوتت في بقية 
ا للتركيز في بعضها على التقويمات الدروس؛ نظر  

الجماعية الشفهية والكتابية التي يتركز العمل فيها على 
ن، أو اعتماد الطالب على زمالئهم يالمتفوقالطالب 

حرص المعلمين  ، أو تفاوتوالمعلمين في تلقي اإلجابات
 .خاللها على التأكد من حدوث التعلم

 المعلمين موارد تعليمية، كالعارض اإللكتروني، توظيف •
 :مثل ،وبعض أدوات التمكين الرقمي واألفالم التعليمية،

(Plickers)، (وClass Dojo،)  إضافة إلى تحفيزهم
الطالب عبر بعض األساليب، كالتصفيق، وتوزيع الهدايا، 

 ،فاعليتها متفاوتة في زيادة حماس الطالب والتي جاءت
ذوي التحصيل لطالب اثقتهم بأنفسهم، خاصة تنمية و 

إضافة إلى ، متفوقينطالب الالمتدني، مع أفضليتها لل
     تحسن واضح لدافعية الطالب نحو التعلم بشكل عام.

 

 

  :4التوصية 
 خل الدروس وخارجها.االستمرار في مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة دا •

 

 جزئيًّاتحسينات كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
االختبارات التشخيصية، وصنفت الطالب  عقدت المدرسة •

 ،، وأعدت الخطط العالجيةنتائجها إلى فئات بناء على
 واإلثرائية في جميع المواد األساسية.

لمناقشة آليات  ؛لت جلسات التطوير المهني للمعلمينفع   •
قويم الفاعل الذي يتم فيه تقديم أنشطة صفية تراعي الت

وفرت أنشطة كما فروق الطالب الفردية خالل الدروس، 
 متمايزة وداعمة في جميع األقسام.

قدمت بعض البرامج والمشروعات المساندة للطالب على  •

 تفاوت المساندة التعليمية المقدمة للطالب بحسب فئاتهم •
دروس ظهرت بصورة أفضل في إذ  ؛في الدروس المختلفة

الطالب واللغة العربية، حيث يتم إثراء  ،الفصل معلم نظام
للتأكد من  ؛ن، مع المرور على مجموعات العمليالمتفوق

أنها تأثرت في بقية في حين حدوث التعلم وتقديم الدعم، 
المتفوقين، أو محدودية الطالب قلة إثراء  ؛ نتيجةالدروس

ذوي التحصيل المتدني، حيث  المساندة المقدمة للطالب
يقتصر الدعم على فئة منهم، أو يكتفى بتقديم التوجيهات 
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 :على النحو التالياختالف فئاتهم خارج الدروس، 

ابقة (، ومسStemالطالب المتفوقون: مشروع ) ‒
"تنافس المبدعين" المنهجية، وبرنامج "التفكير 

 (GLOBEالرياضي" في الرياضيات، ومشروع )

الطالب ذوو التحصيل المتدني: دروس تقوية قبل  ‒
الطابور الصباحي، واستغالل حصص البرامج في 

 دعم طالب المرحلة اإلعدادية

الطالب الذين لغتهم األم غير العربية: برنامج "اقرأ  ‒
 مع زيادة دروس الدعم ي الحلقة األولىوارتق" ف

، ومشروع "معا نقرأ ونكتب" في الحلقتين الثانية فيها
 والثالثة

طالب صعوبات التعلم: الخطط الفردية، والتدريس  ‒
العالجي، وتقديم االختبارات البعدية لقياس أثر 

 التحسن

برامج داعمة تنمي المهارات األساسية بشكل عام،  ‒
في اللغة اإلنجليزية، وأسبوع مثل: "مقهى القراءة" 

اإلذاعة في الرياضيات، و"فسحتي أجمل" في العلوم، 
ذوي النسب  إضافة إلى تقديم أنشطة داعمة للطالب

الذين أسمتهم: "فئة القريبة من نسبة اإلتقان 
 المكاسب السريعة".

دون  العامة، أو إعطائهم اإلجابات بعد انتهاء وقت العمل
، أو إتاحة الفرص لزمالئهم األخطاءتصحيح التركيز على 

 المتفوقين لدعمهم بالتلقين.الطالب 

خارج الدروس، تفاوت المساندة التعليمية المقدمة للطالب  •
تقدم الطالب حيث ظهرت فاعليتها بصورة أفضل في دعم 

الطالب الذين لغتهم األم غير العربية، وإثراء خبرات 
الطالب ذوي التحصيل وبصورة أقل في دعم المتفوقين، 

  .برامجهم العالجيةالمتدني في 
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  :5التوصية 
لألقسام التالية: اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، ونظام سد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمين األوائل  •

 معلم الفصل، واختصاصي إرشاد اجتماعي.
 

 جزئيًّاتحسينات كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
تواصلت المدرسة مع الجهات المعنية في وزارة التربية  •

 والتعليم فيما يتعلق بسد نقص الموارد البشرية.

لبعض المعلمين للقيام بمهام المعلمين  فوضت الصالحيات •
األوائل، ونفذت برامج تدريبية لهم، كالجلسات الفردية، 

 .عملهم القيادة العليا وتابعت

دت  • لمساندة قسم اإلرشاد  ؛عدد المشرفين اإلداريينزو 
 . االجتماعي

سيير العمل القيادي واإلداري من قبل القائمين بمهام ت •
: نظام معلم الفصل، سام التاليةاألقالمعلمين األوائل في 

  والرياضيات، واللغة اإلنجليزية، والعلوم.

 استمرار الحاجة لسد نقص الموارد البشرية. •
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Safra Primary Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1999 سنة التأسيس

 988مجمع  – 4438طريق  – 1975مبنى  العنوان

 سافرة/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17750877 الفاكس 17750876 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7-9 - 

 543 المجموع - اإلناث 543 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 2 2 3 3 2 3 2 2 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، منها:2020-2019تعيينات جديدة في العام الدراسي  ‒

      مدير مدرسة ‒
( 1)و( تربية إسالمية، 1المهنة، كالتالي: )ممارسة جدد على  معلمين (3) ‒

 عربيةاللغة ل( 1)وعلوم، لل

نظام معلم ل( 1رياضيات، و)لل( 3كالتالي: ) ،معلمين منقولين إلى المدرسة (5) ‒
 ( للغة العربية.1، )فصلال

 
 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 10                                    2019فمبر نو  25 –مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين  -الزيارة الثانية  –تقرير المتابعة 

 2ملحق 
 

 التحسينات المرتبطة بالتوصية: الحكم على كفاية 1جدول 
 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

معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث  تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في
 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 
 طلب معالجة  فاعلة وعاجلة.تحسينات مناسبة. يوجد ضعف ملحوظ يت

 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. 

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

 قيد التقدم

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

 

المدرسة باإلجراءات وقيام  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

 


