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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 تقييم ، توصيات آخر زيارة مراجعةوالتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق 

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

 السابق الحكم

 . "غير مالئم" :على تقدير، 2018 نوفمبرجريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •
 

 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 الوصف *التوصيات

  حسينات غير كافيةت 1لتوصية ا

 حسينات غير كافيةت 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 تحسينات غير كافية 4التوصية 

 تقدم غير كاف الحكم العام لزيارة المتابعة
  .بعد سنة واحدةالمدرسة تحتاج إلى زيارة متابعة ثانية  •
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 العامة للزيارةالمحصلة 
 :اآلتي وزارة التربية والتعليم؛ من أجل رفع مستوى األداء العام بالمدرسة، من خاللفي التدخل من الجهات المعنية  •

تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة وشمولية، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية، وخطط  -
 آليات متابعة واضحةاألقسام، وفق مؤشرات أداء دقيقة، و 

واختصاصي مركز مصادر التعلم،  م األول لقسم نظام معلم الفصل،المعل قص الموارد البشرية، المتمثل فيسد ن -
 .لغة؛ بما يتالءم وأعداد الطالبالنطق و ال اضطرابات واختصاصيوممرض، 

د، خاصة في الحلقة الثانية، والمرحلة رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وإكسابهم المهارات األساسية في جميع الموا •
 .اإلعدادية

 :اآلتي للمعلمين في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز علىالتطوير المهني برامج متابعة أثر  •

 تعلمية فاعلةو توظيف إستراتيجيات تعليمية  -

 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة -

 المختلفةالتعليمية بفئاتهم تائجه في تلبية احتياجات الطالب توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من ن  -

 تحفيز الطالب وتشجيعهم، بما يضمن رفع دافعيتهم نحو التعلم. -

في الدروس والبرامج  بفئاتهم التعليمية المختلفة تحسين كفاءة برامج الدعم والمساندة األكاديمية المقدمة للطالب •
 المدرسية.

 
 

 ملحوظات إضافية
، واختصاصي اضطراب النطق اللغة العربية، والعلوم لقسمي ييناألول ينلموارد البشرية المتمثل في المعلمسد نقص ا •

 .واللغة
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
 :اآلتي وزارة التربية والتعليم؛ من أجل رفع مستوى األداء العام بالمدرسة، من خاللفي  التدخل من الجهات المعنية •

واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية، وخطط  ،بيق تقييم ذاتي أكثر دقة وشموليةتط -
 األقسام، وفق مؤشرات أداء دقيقة، وآليات متابعة واضحة

: المعلم األول لقسم نظام معلم الفصل، واختصاصي اإلرشاد اآلتي سد نقص الموارد البشرية، المتمثل في -
لغة، واختصاصي صف النطق و اضطرابات الواختصاصي مركز مصادر التعلم، واختصاصي االجتماعي، 

 .الدمج؛ بما يتالءم وأعداد الطالب، وممرض

 
  تحسينات غير كافية  :الحكم

  األثر  اإلجراءات
وزارة التربية في الجهات المعنية تواصلت المدرسة مع  •

 .لبشريةلتقديم الدعم الالزم وسد نقص الموارد ا ؛والتعليم

أعادت تشكيل فريق التقييم الذاتي، والذي اعتمد بدوره  •
(، وتحليل SWOTعدة، كتحليل )أساليب وأدوات تقييم 

من استمارات المدرسة  ة، مستفيدةالمراجعتقرير زيارة 
 البحرينية المتميزة.

، لتخطيط اإلستراتيجيللتدريب على امشغالا تربويًّا نفذت  •
 .والتقييم الذاتي

ا تدريبيًّا برناطبقت  • للقيادات المختلفة بالمدرسة اشتمل مجا
 : التالي على

 قراءة وتحليل البيانات -

 قياس أثر التحسن  -

مما  ؛تفاوت دقة مؤشرات األداء في معظم أهداف الخطة •
ا أحدث  سيما  في مجاالت العمل المدرسي التأثيراا محدودا

وعمليتي التعليم والتعلم،  للطالب، اإلنجاز األكاديميفي 
 الو المختلفة،  فئاتهم التعليميةبتهم الطالب ومساند ودعم

من  إلى المتابعة الحثيثة والسريعةمستمرة  الحاجةزال ت
دعم جهود ل ؛وزارة التربية والتعليمفي  الجهات المعنيةقبل 

 .العامأدائها رفع مستوى  المدرسة من أجل

حاجة قائمة لسد نقص الموارد البشرية، حيث تم التزال ال  •
االجتماعي، اإلرشاد النقص في اختصاصي  سد

واختصاصي صف الدمج، واستجدت الحاجة إلى معلمين 
واختصاصي  ،أوليين لقسمي اللغة العربية والعلوم

 .اضطرابات النطق واللغة
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  :2التوصية 
قة الثانية، والمرحلة رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وإكسابهم المهارات األساسية في جميع المواد، خاصة في الحل •

 .اإلعدادية
 

  تحسينات غير كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
حللت المدرسة نتائج االختبارات التشخيصية، وتابعت  •

األكاديمي في الحلقات الب وتقدمهم مستوى إنجاز الط
مساندة معظم الثالث، واستفادت من نتائجها في 

طريق تطبيق  عن التعليميةهم حتياجاتوتلبية ا ،الطالب
 امتحانات نهائية. نماذج الساعة الذهبية، والتدريب على

دربت الطالب على مهارة القراءة في اللغتين العربية  •
وقراءة  ،(READING)واإلنجليزية ضمن مشروع 

 القصص العربية.

دربت الطالب على المهارات الحسابية في بداية  •
ثانية الحصص الدراسية لمادة الرياضيات في الحلقتين ال

 والثالثة.

نجاح مرتفعة توافقت نسب األولى ق طالب الحلقة تحقي •
تراوحت ما  التي امرتفعة جدًّ المرتفعة و التقان اإلنسب مع 

في اللغة اإلنجليزية أعالها جاء و  %93و ،%66بين 
اللغة ، وأقلها في للصفين الثاني والثالث االبتدائيين

يحقق طالب  ، في حيناإلنجليزية للصف الثاني االبتدائي
الحلقتين الثانية والثالثة نسب إتقان متدنية ومنخفضة في 

 ،%8المواد األساسية بشكل عام، تراوحت ما بين 
%، وتباينت مع نسب النجاح، عدا نسبتي إتقان 48و

في اللغة العربية والعلوم لطالب الصف الرابع  متوسطة
 % على الترتيب.54%، و52بلغتا 

متدنية ن المنخفضة والتعكس نسب النجاح واإلتقا •
 الحلقتيندروس ، خاصة مستويات الطالب في الدروس

في اللغة  -بدرجة أكبر  -ركزت وت ،الثانية والثالثة
بخالف تفاوت  والعلوماإلنجليزية، والرياضيات، 

 دروس نظام معلم الفصل. و  اللغة العربية،مستوياتهم في 

قل بمستوى أ األساسية معظم الطالب المهارات اكتساب •
 الثالثة.و ، خاصة طالب الحلقتين الثانية من المتوقع

 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 5                                                                                2019نوفمبر  12 – مدرسة وادي السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين -األولى الزيارة  –تقرير المتابعة 

  :3التوصية 
 :اآلتي بحيث تركز على ،متابعة أثر رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في تحسين عمليتي التعليم والتعلم •

 فاعلةتعلمية و  توظيف إستراتيجيات تعليمية -

 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة -

 التعليمية على اختالف فئاتهمعلة، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب توظيف أساليب تقويم فا  -

 تحفيز الطالب وتشجيعهم، بما يضمن رفع دافعيتهم نحو التعلم. -
 

  تحسينات غير كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
لتحديد  ؛للمعلمين نفذت المدرسة زيارات استطالعية •

 لى تطوير.التي تحتاج إالجوانب القوة و جوانب 

البرامج والورش التدريبية؛ لرفع مستوى أداء طبقت  •
"،  21مهارات القرن المعلمين، مثل: "الثقافة العددية"، و"

 "أساليب التقويم".و، "و"التخطيط الجيد

؛ لتتبع من قبل القيادتين العليا والوسطى اوضعت خططا  •
جعة أداء المعلمين داخل الصفوف، وقدمت التغذية الرا

 لهم. 

 بفئاتهم مت األنشطة المتمايزة التي يراعى فيها الطالبقد   •
التعليمية المختلفة، مع التركيز على طالب صعوبات 

 التعلم.

كالمناقشة  ،تعليميةستراتيجيات توظيف المعلمين إ •
بصورة أفضل  ت فاعليتهاجاء، والحوار، والتعلم الجماعي

 ، إال أن  ةواللغة العربي ،الفصل معلم في دروس نظام
 دروس معظمظهرت بصورة غير مالئمة في فاعليتها 

 والرياضيات. ،والعلوم ،اللغة اإلنجليزية

 المادةالتدرج في تقديم من حيث لدروس اإدارة تفاوت  •
والسرعة في تقديم األنشطة بطء وتيرة الشرح العلمية، و 

أثر  ؛ ذلك كلهوالتدريبات، دون التأكد من حدوث التعلم
 إنتاجية الدروس.ا على سلبا 

توظيف المعلمين أساليب تقويم متنوعة، كالشفهية  •
 أن  كما  تفاوتت فاعليتها، والتحريرية، الجماعية والفردية

في تلبية ال تتم بصورة كافية  االستفادة من نتائجها
 ، وتقديم المساندة الالزمة لهماحتياجات الطالب التعليمية

 .بفئاتهم التعليمية المختلفة

كة باستخدام المعلمين طالبهم على المشار لة من قتحفيز  •
، وإتاحة الفرصة لبعضهم لتولي عبارات الشكر والثناء

نحو  لم تسهم في رفع دافعيتهم ، إال أنهاالقيادية األدوار
 التعلم.
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  :4التوصية 
 ية، على اختالف فئاتهم.حسين كفاءة برامج الدعم والمساندة األكاديمية المقدمة للطالب في الدروس والبرامج المدرست •

 
  تحسينات غير كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
الطالب المتفوقين على تقديم المساندة  المدرسة دربت •

أثناء حل  التعليمية للطالب ذوي التحصيل المتدني
 .األنشطة الصفية

بفئاتهم التعليمية  لطالبل عديدة نفذت برامج داعمة •
 :على النحو التالي المختلفة

  حل و"، "تقدير الذات"برامج المتفوقين للطالب
 "البحث العلميو"، "المشكالت

  الفنان الصغيربرنامجي " الموهوبينللطالب" ،
 ".بأناملي أعزفو"

  تعلم بال حدودبرنامج " بات التعلمصعو لطالب" 
  الخطط العالجية تدنيالتحصيل المذوي للطالب. 

 

في  المختلفة التعليميةبفئاتهم تلبية احتياجات الطالب  •
 طالب  الالدروس وخارجها بصورة غير كافية، حيث يتقدم 

 - التحصيلمتوسطو الطالب و  ،ذوو التحصيل المتدني
والطالب الذين  - وهم الغالبية العظمى في المدرسة

في الدروس، كما  بصورة محدودةلغتهم األم غير العربية 
في برامجهم  بالمستوى نفسه طالب صعوبات التعلميتقدم 

  .الخاصة

الطالب و  ،تنمية قدرات ومواهب الطالب المتفوقين •
الموهوبين بصورة مناسبة من خالل المشاركة في 

القصة "الفعاليات المدرسية والخارجية مثل مسابقة 
كالمركز  ،، وتحقيقهم المراكز المتقدمة"القصيرة والشعر

للمرحلة  "التالوة وحفظ القرآن الكريم"األول في مسابقة 
 "الحديث الشريف"ية، والمركز الثاني في مسابقة اإلعداد

البحث "للمرحلة االبتدائية، والميدالية البرونزية في مسابقة 
مشاركتهم في أنشطة األندية عالوة على ، "العلمي

المدرسية التي تساهم في تنمية مهارات التفكير العليا 
 .يهملد
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 وادي السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين رسة )باللغة العربية(اسم المد

 Wadi Alsail Primary Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2016 سنة التأسيس

 928مجمع  – 2819طريق  – 800مبنى  العنوان

 الجنوبية وادي السيل/ المدينة/ المحافظة 

 17270335 الفاكس 17270348 17410155 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7-9 - 

 735 المجموع - اإلناث 735 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 6 5 5 2 2 2 2 2 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، كاآلتي: 2020-2019أهم التغييرات في العام الدراسي  •

 جديدتعيين مدير مدرسة  -

 اللغةفي ( 2): التالية األقسامفي ( 6)معلم منقول إلى المدرسة، منهم ( 16) -
 .علومفي ال( 1و) ( في اللغة اإلنجليزية،3و) العربية،
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

تحرز المدرسة تقدماا ملحوظاا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات 
 لمخرجات.كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاباا في ا

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

 دم كاف  تق اتخذت المدرسة إجراءات فاعلة في إحداث تحسينات كافية في جميع التوصيات. 

اتخذت المدرسة إجراءات عدة في إحداث تحسينات كافية جزئياا 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  صة،مة/ المرخِّ لتوصيات المتعلقة بالجهات المنظِّ في حال عدم كفاية اإلجراءات المرتبطة با *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. الالزمة من قبلها

 


