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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  ،والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق توصيات آخر زيارة مراجعة

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

 
 السابق الحكم

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

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 الوصف *التوصيات

 سينات غير كافيةتح 1التوصية 

 تحسينات غير كافية 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 تحسينات غير كافية 4التوصية 

 تقدم غير كاف   الحكم العام لزيارة المتابعة
 بعد سنة واحدة.المدرسة تحتاج إلى زيارة متابعة ثانية  •
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 رةالمحصلة العامة للزيا

وزارة التربية والتعليم؛ لرفع األداء العام للمدرسة، ودعم القيادة في التدخل السريع الالزم من ِقبل الجهات المعنية  •
 المدرسية في:

تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية وفق أولويات التحسين، وتضمينها  –
 دقيقة للتنفيذ والمتابعةمؤشرات أداء واضحة، وآليات 

 سد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلم األول لقسم العلوم، واختصاصي تفوق وموهبة. –

كسابهم المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية. •  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

 ز على:ات تعليم وتعليم فاعلة، ترك  رفع الكفاءة المهنية للمعلمين، ومتابعة أثرها في توظيف إستراتيجي •
 التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهم –
 إدارة الدروس بما يضمن جودة إنتاجيتها –

تاحة الفرص لهم – وتحمل  ،لقياديةللمساهمة بفاعلية في الدروس، وتولي األدوار ا ؛تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وا 
 المسئولية.

 وفي األعمال الكتابية. ،واألنشطة المدرسية ،والبرامج ،مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، ودعمهم في الدروس •
 
 

 ملحوظات إضافية
 ال يوجد •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

 (:1) التوصية
ربية والتعليم؛ لرفع األداء العام للمدرسة، ودعم القيادة وزارة التفي التدخل السريع الالزم من ِقبل الجهات المعنية  •

 المدرسية في:

تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية وفق أولويات التحسين،  –
 وتضمينها مؤشرات أداء واضحة، وآليات دقيقة للتنفيذ والمتابعة

 لمعلم األول لقسم العلوم، واختصاصي تفوق وموهبة.نقص الموارد البشرية المتمثل في اسد  –
 

 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
الدعم  وزارة التربية والتعليمفي الجهات المعنية قدمت  •

من خالل التدريب على أدوات التقييم  ،إلى المدرسة
ستراتيجي، وكيفية توظيف إلالذاتي، والتخطيط ا

 ية المتميزة.استمارات المدرسة البحرين

فريق التخطيط اإلستراتيجي، وهيأت  المدرسة شكلت •
وبناء الخطة  ،أعضاءه لتولي مهام عمليات التقييم

على نتائج  اإلستراتيجية، والخطة التشغيلية، باالعتماد
مثل: تحليل  ،عدة تقييمات داخلية وخارجية

(SWOT وتقارير زيارات هيئة جودة التعليم ،)
ئج الطالب، ونتائج الزيارات والتدريب، وتحليل نتا

من النتائج في تحديد مصفوفة  تالصفية، واستفاد
 األولويات لديها.

 ،حددت آلية لمتابعة إجراءات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية •
المتابعة الدورية لتنفيذ ، من خالل التشغيلية والخطة

إجراءات الخطة التشغيلية في اجتماعات لجنة "فريق 
 التحسين الداخلي".

تعليم؛ واصلت مع الجهات المعنية في وزارة التربية والت •

خطة عنها خطة إستراتيجية جديدة، انبثقت تطبيق  •
اتسمت ، 2019-2018تشغيلية للعام الدراسي الحالي 
بأهدافها  ارتباط إجراءاتهابتفاوت دقتها من حيث: 

مؤشرات األداء فيها للواقع المدرسي، خاصة، ومناسبة ال
 فاعلية عمليتي التعليم والتعلم.بمجال  خاصة فيما يتعلق

المستوى  رفعلم تنعكس فاعلية اإلجراءات المقدمة على  •
مستويات الطالب األكاديمي  وتحسنالعام للمدرسة، 

نتائج االمتحانات في بصورة كافية في الدروس، و 
، إضافة إلى استمرار ختبارات المدرسيةالوزارية، واال

انخفاض فاعلية عمليتي التعليم والتعلم في أغلب 
 ، خاصة في الحلقة الثانية.الدروس

مازالت بل لم يتم استكمال نقص الموارد البشرية.  •
 لسد النقص في األقسام المعنية.المدرسة في حاجة 
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القيام ب المعلمينأحد وكلفت لسد نقص األقسام المعنية، 
 .نسقمبمهام ال

 
 

 (:2) التوصية
كسابهم المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية. رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، •  وا 

 
 تحسينات غير كافيةالحكم: 

 األثر اإلجراءات
االختبارات التشخيصية للطالب، بإجراء المدرسة قامت  •

 وصنفتهم بناًء على نتائجها.

مثل: نفذت برامج عالجية للطالب بفئاتهم المختلفة،  •
" في اللغة لك الوحدةمو" "ثمرة القراءة" في اللغة العربية،

 اإلنجليزية، و"شجرة ربيع العلوم" في العلوم.

مستويات الطالب بهدف قياس  ؛نفذت زيارات صفية •
 .إنجازهممدى التقدم في األكاديمية، و 

في أغلب المواد  أعدت مذكرات إضافية تدريبية •
التعليمية؛  قفجزًءا من بداية الموا، واستقطعت األساسية

 ب األساسية.لتنمية مهارات الطال

تحقيق طالب الحلقتين األولى والثانية نسب نجاح  •
 العامنهاية  فيمرتفعة في جميع المواد األساسية 

%، 100، تراوحت ما بين 2018-2017 الدراسي
 جاء أقلها في الرياضيات بالصف السادس. ،79%

في مواد لمرتفعة مع نسب اإلتقان توافق نسب النجاح ا •
مع نسب  فيه الذي تباينت الحلقة األولى، في الوقت

المنخفضة والمتدنية في المواد األساسية بالحلقة  اإلتقان
جميع ب تمركزت في اللغة اإلنجليزيةحيث  ،الثانية

، بالصفين الخامس والسادس والرياضيات ،الصفوف
 الدروس.أغلب والذي عكس انخفاض مستوياتهم في 

تراجع مستويات الطالب في نتائج الفصل الدراسي  •
، مقارنة بالعام 2019-2018 الدراسي ول للعاماأل

من حيث نسب اإلتقان في  ،2018-2017الدراسي 
الحلقة الثانية، حيث جاءت منخفضة ومتدنية في أغلب 

 المواد، خاصًة بالصف السادس.

 -وهم قلة  -تحقيق الطالب ذوي التحصيل األفضل  •
نظام  دروس ا في قلة من الدروس، كما فيا مناسبً تقدمً 
لم الفصل، والرياضيات بالحلقة الثانية، في حين جاء مع

تقدم معظم الطالب بصورٍة محدودة في أغلب دروس 
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 .العربية واإلنجليزية الحلقة الثانية، خاصة في اللغتين

بصورة متفاوتة،  الحسابية،الطالب المهارات  كتسابا •
اكتسابهم المعارف و طرح الكسور المتشابهة، كمهارة 
في حين يكتسبون المهارات في  ،ى نفسهبالمستو  العلمية

كالتعبير الشفهي  ،واإلنجليزيةدروس اللغتين العربية 
 المتوقع. بمستوى أقل منوالكتابي، والقواعد النحوية 

 
 

 (:3) التوصية
 رفع الكفاءة المهنية للمعلمين، ومتابعة أثرها في توظيف إستراتيجيات تعليم وتعليم فاعلة، ترك ز على: •

 من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهمالتقويم  –
 إدارة الدروس بما يضمن جودة إنتاجيتها –

تاحة الفرص لهم – للمساهمة بفاعلية في الدروس، وتولي األدوار القيادية؛ وتحمل  ؛تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وا 
 المسئولية.

 
 تحسينات غير كافيةالحكم: 

 األثر اإلجراءات
نفذت المدرسة زيارات صفية استطالعية؛ للوقوف على  •

نتائجها في  وناقشتاحتياجات المعلمين التدريبية، 
 .فريق التحسين الداخلياجتماعات 

: "كيفية مثلتدريبية؛ لتنمية أداء العاملين،  انفذت ورشً  •
تعلمين احتياجات الماستخدام نتائج التقويم؛ لتلبية 

، المنتج""التقويم من أجل التعلم"، و"الدرس المختلفة"، و
 قدمتوتابعت أثر ما يقدم من خالل الزيارات الصفية، و 

 التغذية الراجعة حولها.
ى بالرعاية، بتنفيذ الزيارات ل  قدمت الدعم للمعلمين األو   •

التبادلية، والورش التدريبية، والحلقات النقاشية، والنشرات 
 .والزيارات الخارجية للمدارس المتعاونة ،التعليمية

ما عدة تنوعت استخدام أغلب المعلمين أساليب تقويم  •
الجماعية والفردية، إال أن  ،بين الشفهية والتحريرية

في تلبية  هانتائجفاعلية تلك األساليب، واالستفادة من 
بصورة كافية، لم تظهر احتياجات الطالب التعليمية 

راجعة عامة وسريعة، دون التأكد تغذية  يتم تقديمحيث 
األنشطة  من تحقق أهداف التعلم، كما تقدم بعض

كما في  ،العمرية بمستوى ال يتناسب مع مرحلة الطالب
بعض دروس اللغتين العربية واإلنجليزية، عالوة على 
ال قلة مساندة الطالب ذوي التحصيل المتدني، الذين 

ية بصورة مع األنشطة التقويم -ا غالبً  -يتجاوبون 
 كافية.
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بصورة منظمة؛ نتيجة  إدارة بعض المعلمين الدروس   •
ظهرت  وقت التعلمانضباط سلوك الطالب، إال أن إدارة 

التفاوت في وضوح اإلرشادات، حيث  محدودة،بصورة 
والتركيز على المحتوى ، الدروسمقدمة  واإلطالة في

وسرعة االنتقال بين  األسهل على حساب باقي الكفايات،
 .يات الدرس دون التحقق من التعلمجزئ

ن المناطة للطالب داخل الصفوف؛ لكو  محدودية األدوار •
المعلم محور العملية التعليمية في أغلب الدروس، حيث 

فئة قليلة من اقتصرت األدوار القيادية فيها على 
على العرض واإلشراف من خالل المشاركة، الطالب، 
ب الطالب ثقة أغل لم تظهرفي حين ، اإللكتروني

محدودية الفرص، إضافة إلى ، بصورة مناسبة بأنفسهم
 عن عدم وتأثر ثقتهم بتدني مهاراتهم األساسية، فضاًل 
 توزيع المهام عند توظيف األنشطة الجماعية.

 
 

 (:4) التوصية
 األعمال الكتابية.وفي  ،واألنشطة المدرسية ،والبرامج ،مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، ودعمهم في الدروس •

 

 تحسينات غير كافيةالحكم: 

 األثر اإلجراءات
ذوي التحصيل  برامج دعم للطالبالمدرسة لت فع   •

( في اللغة super readers) كبرنامج، المتدني
، للطالب المتفوقين إثرائيةبرامج وكذلك اإلنجليزية، 

 مسابقة المنهجية في الرياضيات.ال مثل:

 قات الداخلية والخارجية،شاركت الطالب في المساب •
 خاصة الرياضية.

اليوم التربوي  فيعقدت لقاءات تربوية مع أولياء األمور  •

 برامج المساندة التعليمية المقدمة لفئات انعكاسعدم  •

بصورة مستوياتهم في الدروس الطالب على تحسن 
 دعم على تركيز، حيث الالثانية الحلقةب ، خاصةكافية

 الفئات. بقية دون -وهم قلة  – المتفوقين الطالب

 معظم في المقدمة األنشطة في مراعاة التمايز قلة •

 هاتحدي بقلة التي اتسمت ،الكتابية األعمال وفي الدروس،
وقلة تركيزها على  األنشطة، سهولةو  الطالب، قدرات
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 ،لدعم الطالب ؛الساعات المكتبيةلت فع  و  ،المطور
 .منهم ذوي التحصيل المتدني خاصة

 الثانية، الحلقة في خاصةراتهم األساسية، تنمية مها

 .هاتصويب دقة تفاوت، و التغذية الراجعة إلى وافتقارها

تفاوت مشاركة الطالب المتفوقين والموهوبين في  •
 كالمباريات ،واألنشطة الخارجية الفعاليات المدرسية،

وحصول بعضهم على مراكز متقدمة فيها،  الرياضية،
دارس مملكة البحرين في كالمركز الثاني على مستوى م

 متر. 200سباق الجري لمسافة 

ني دعدم كفاية الدعم المقدم للطالب ذوي التحصيل المت •
طالب صعوبات في البرامج المدرسية، في حين يحصل 

كما في ، في برنامجهم الخاص على دعم أفضل التعلم
 .برنامج "أشبال المنذر"
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين لمدرسة )باللغة العربية(اسم ا

 Al-Monthir Bin Sawa Al-Tamimi Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2011 سنة التأسيس

 624مجمع  – 2403طريق  – 90مبنى  العنوان

 العاصمة /العكر المدينة/ المحافظة

 17702315 الفاكس 17700494 أرقام االتصال

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 850 المجموع - اإلناث 850 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 5 5 4 4 5 5 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :2019-2018 الحالي التعيينات في العام الدراسي •

 مدير مدرسة مساعد 

 معلم أول لقسم اللغة اإلنجليزية 

 (10 )( 1( للغة العربية، )1( للغة اإلنجليزية، )2منهم: ) جدد، معلمين
 .نظام معلم الفصلل( 1) (، للعلوم،1) للرياضيات،
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 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

ذ إجراءات تؤدي إلى في معالجة التوصية، حيث لم توّفق في اتخا 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

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

ا على األقل في جميع التوصيات. وال اتخذت المدرسة إجراءات عدة في إحداث تحسينات كافية جزئيًّ 
 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/ المرخ  توصيات المتعلقة بالجهات المنظ  في حال عدم كفاية اإلجراءات المرتبطة بال *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. الالزمة من قبلها

 


