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 المقدمة

 

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

 بة أثناء الزيارات الصفية والجولة التعليمية وتقييم أعمالهم الكتابية، ومتابعة تحسن األداء العام.تحسن أداء الطل
 
 

 السابق الحكم

 . "غير مالئم"على تقدير  2018بريل ومايو أجريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •

 
 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 التوصيات موجود داخل التقرير.* نص 
 
 
 

 الوصف *التوصيات

  اسينات كافية جزئي  تح 1التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 2التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 3التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 4التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
  .متابعة ثانية بعد ستة أشهررة إلى زيا تحتاجالمدرسة  •
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 المحصلة العامة للزيارة

 التدخل من الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ بما يضمن تحسين األداء العام للمدرسة، من خالل: في االستمرار •
 اعياقم اإلرشاد االجتمسّد نقص الموارد البشرية المتمثل في: المعلم األول لقسم العلوم، واستكمال ط –
كتوفير  ،حاجة المدرسة بتوفير بدائل أخرى عن "الكبائن المصنعة" الكثيرة، والتي ال تتواءم وأعداد الطالب سدّ  –

 مبنى أكاديمي خاص بالحلقة الثانية.

تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية؛ تركز على أولويات االستمرار في  •
 تطوير، بمؤشرات أداء واضحة، وآليات متابعة دقيقة.التحسين وال

 متابعة أثر برامج التنمية المهنية للمعلمين في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تشمل:في  االستمرار •
 التوظيف الفاعل لإلستراتيجيات التعليمية التعلمية –
 إكساب الطالب المهارات األساسية في المواد األساسية –
 س بصورة منظمة ومنتجةإدارة الدرو  –
من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهم، خاصة  التقويم –

 الطالب ذوي التحصيل المتدني.

 تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وتحملهم مسئولية تعلمهم خاصة في الدروس.االستمرار في  •

 بفئاتهم التعليمية المختلفة داخل الدروس وخارجها، وفي األعمال الكتابية. مساندة الطالبرار في االستم •

 
 

 ملحوظات إضافية
 الموارد البشرية المتمثل في:  نقصسد  •

 اإلنجليزية، والرياضياتاللغة و  ،العربية اللغة لألقسام: وائلاألمعلمين ال -
 اختصاصي صف إلكتروني -
 .وفني معلومات ،أول فني معلومات -
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 التوصيات دم فيمدى التق

 

  :(1)التوصية 
 التدخل من الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ بما يضمن تحسين األداء العام للمدرسة، من خالل: •

 والجسدية ،توفير بيئة صحية آمنة تضمن للطالب سالمتهم النفسية –
اقم اإلرشاد االجتماعي، ل طسّد نقص الموارد البشرية المتمثل في: المعلم األول لقسم العلوم، واستكما –

 صعوبات التعلم بما يتناسب وأعداد الطالب  واختصاصي
سّد حاجة المدرسة بتوفير بدائل أخرى عن "الكبائن المصنعة" الكثيرة، والتي ال تتواءم وأعداد الطالب كتوفير  –

 مبنى أكاديمي خاص بالحلقة الثانية.
 

 اتحسينات كافية جزئي  الحكم: 

 راألث  اإلجراءات
 ؛خاطبت المدرسة الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم •

 :المتعلقة بـــالتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 مبنى أكاديميوتوفير  ،استبدال "الكبائن المصنعة" -

 لطالب الحلقة الثانية
  .النقص في الموارد البشرية توفير -

ق وأساليب ائطر في  ،للمعلمين أعدت برامج إرشادية •
، وتجنب األساليب غير التربوية أثناء لطالباالتعامل مع 
  .التعامل معهم

بتهم على أداء ودر   األساسية، لموادجميع اعينت منسقين ل •
  مهامهم.

وضع سياج لحماية الطالب حول مواقف سيارات  •
المعلمين، ومتابعة انصرافهم من قبل الهيئتين اإلدارية 

  والتعليمية.
ل الصفوف المصنعة من تقليل الكثافة الطالبية داخقامت ب •

، وزيادة عدد الصفوف المصنعة من اطالب   31إلى  38
 صف ا. 21إلى  19

انخفاض نسبة الحوادث تحقيق انصراف آمن للطالب، و  •
خالل العام الدراسي  % فقط 2.3السلوكية بالمدرسة إلى 

  .2019-2018 الحالي
يب التربوية في التعامل مع توظيف المعلمين األسال •

؛ مما انعكس إيجاب ا على ل الصفوف وخارجهاداخ الطالب
 .أمنهم النفسي والجسدي

تقان للعام اإلإحداث تحسن نسبي في نسب النجاح و  •
 . 2018-2017الدراسي 

ولم يتم صعوبات تعلم ثاٍن،  باختصاصيتزويد المدرسة  •
والمعلم األول لقسم  ،استكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي

 العلوم.
 المدرسة إلى معلمين أوائل إلى حاجة تجدر اإلشارة •

اإلنجليزية؛ والرياضيات، اللغة و  ،العربية اللغة لألقسام:
وفني  ،فني معلومات أولو اختصاصي صف إلكتروني، و 

 معلومات.



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 4                                                                         2019فبراير  13 – مدرسة أبوصيبع االبتدائية للبنين -األولى الزيارة  –تقرير المتابعة 

  :(2)التوصية 
تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية؛ تركز على أولويات التحسين  •

 ر، بمؤشرات أداء واضحة، وآليات متابعة دقيقة.والتطوي
 

 تحسينات كافية جزئًياالحكم: 

 األثر اإلجراءات
 ، مثل:أدوات عدة اعتمدت المدرسة في تقييمها الذاتي •

معايير "المدرسة البحرينية المتميزة"، واستطالعات الرأي، 
 ،واستمارات التقييم الذاتي للفعاليات واألنشطة المدرسية

 .لهيئة جودة التعليم والتدريب يارة المراجعةوتقرير ز 
خطة إستراتيجية وفق أولويات التحسين والتطوير، وضعت  •

بالتعاون مع فريق  نها مؤشرات أداء، وآليات متابعةوضم  
 الدعم الخارجي.

وفق  ،وأنشطتها ،برامج الخطة اإلستراتيجيةتنفيذ  تابعت •
فقية من خالل الخطط التد تم تحديدها، األهداف التي

ضمن والوقفات التقويمية، ومناقشة نتائجها بصورة دورية 
 .اجتماعات فريق التحسين الداخلي

شمولية التقييم الذاتي لجوانب العمل المدرسي، وتفاوت  •
الزيارات الصفية في خاصة  فيما يتعّلق بتقييم  ،دقته

 واللغة اإلنجليزية. ،الرياضيات
 مية، في أغلبإحداث تحّسن مناسب في الممارسات التعلي •

، في وبعض دروس العلوم ،نظام معّلم الفصلقسم دروس 
حين جاءت بمستوى أقل في معظم دروس الرياضيات، 

 واللغة اإلنجليزية.

 
 

  :(3)التوصية 
 متابعة أثر برامج التنمية المهنية للمعلمين في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تشمل: •

 التعليمية التعلميةالتوظيف الفاعل لإلستراتيجيات  –
 إكساب الطالب المهارات األساسية في المواد األساسية –
 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة –
التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهم، خاصة  –

 الطالب ذوي التحصيل المتدني.
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 ئًياتحسينات كافية جز الحكم: 

 األثر  اإلجراءات 
، وأعّدت خطة عمل؛ لرفع فريق التمهين شّكلت المدرسة •

وتصنيف  ،كفاءة المعلمين، بعد تشخيص أدائهم
 احتياجاتهم التدريبية. 

، ونّفذت حلقات للمعلمين تابعت جلسات التطوير المهني •
نقاشية بقيادة فريق التحسين الداخلي الذي تابع بانتظام أثر 

التمهين، وحّلل نتائج الزيارات الصفية،  التدريب وورش
 م التغذية الراجعة.وقد  

ي نوعة تساهم فتخطط الدروس اليومية أنشطة منت ضمّ  •
 إكساب الطالب المهارات األساسية.

لتنمية مهارة القراءة في اللغتين  "؛أنا قارئ"نفذت برنامج  •
 واإلنجليزية. ،العربية

رشاد توجيه جلساتت نظم   • ق ائتعلق بالطر ت للمعلمين وا 
 .أساليب التقويم الصفي؛ و المثلى إلدارة الدروس

المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركزت في  تفعيل أغلب •
، "التعلم التعاوني"، و"التعلم باللعب"و ،"والمناقشة الحوار"

 في بصورة أفضلجاءت  تفاوتت فاعلية توظيفها، والتي
  .الفصلمعلم  نظامقسم 

قدرة  نتيجة ؛توفير بيئة مالئمة للتعلم في معظم الدروس •
المعلمين على إدارة سلوك الطالب، إضافة إلى تخطيطهم 

خاصة شادات، للدروس، والتدرج في عرضها، ووضوح اإلر 
وبعض دروس العلوم، إال أن  ،الفصل معلم نظامقسم  :في

بعض الدروس تأثرت سلبا باإلدارة الوقتية، من حيث 
في بعض األجزاء، دون التأكد و االنتقال السريع أاإلطالة 

في بعض دروس الرياضيات، كما  ،من حدوث التعلم
 . اللغة اإلنجليزيةو 
توظيف المعلمين أساليب تقويم متنوعة، شفهية وكتابية،  •

حيث جاءت ية تطبيقها، فاعلمع تفاوت وجماعية،  ،فردية
أقل ، وبدرجة والعلوم ،الفصلمعلم في نظام أفضل بصورة 

لتقويم لقلة كفاية الوقت ل؛ واللغة اإلنجليزية ،الرياضياتي ف
الب دون إعطاء الفردي الكتابي، أو تلقين اإلجابة للط

 الفرصة الكافية الستكمال الحل.
من نتائج التقويم في تلبية احتياجات  تفاوت االستفادة •

تعزيز ، حيث يتم على اختالف فئاتهم التعليميةالطالب 
دعم ظهر  في حين، باألنشطة المتنوعة ينالمتفوقخبرات 
بصورة أقل؛ نتيجة تقديم  ذوي التحصيل المتدنيالطالب 

 .تفاوت متابعتهممع ، ةتوجيهات عامة غير موجه
والمعارف والمفاهيم بصورة  ،اكتساب الطالب المهارات •

العلوم، كما في في  ظهرت بصورة مناسبةمتفاوتة، 
 ،االستماعللغة العربية في وفي ا، مقارنة بين أنواع الغيومال
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بصورة أقل في الرياضيات، كما ، و وفهم مضمون النص
في إيجاد المضاعف المشترك األصغر، وحل المسائل، 

 . بةفي التحدث والكتاوفي اللغة اإلنجليزية 
 
 

  :(4)التوصية 
 تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وتحملهم مسئولية تعلمهم خاصة في الدروس. •

 

 ت كافية جزئًياتحسينا :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
المشرف حفظ النعمة، و  :نهام ،عّدة افرق   المدرسةلت شكّ  •

زرع الثقة في  بهدف ؛الصغير، والنظام، واإلذاعة المدرسية
 .وتنمية قدرتهم على العمل التطوعي ،نفوس الطالب

لتعزيز ثقة الطالب بأنفسهم  ؛"الجرأة األدبية"قت مشروع طب   •
ن خالل توظيف مسرح الصف، والمقرئ مداخل الصفوف 

 .الصغير
 لتعزيز ثقة الطالب بأنفسهم. ؛برنامج تقدير الذات ذتنف   •

التفاوت في ثقة الطالب بأنفسهم، ودافعيتهم نحو التعلم  •
في بعض  أثناء مشاركتهم ، كما ظهروتحملهم المسئولية

توليهم األدوار القيادية، كالمعلم الطالب،  عند: الدروس
لمجموعات، والحل على السبورة، والمبادرة لإلجابة وقيادة ا

 .على أسئلة المعلم
بصورة جاءت  األنشطة الالصفيةفي  بأنفسهم ثقة الطالب •

في قيادة فعاليات الطابور الصباحي، وضبط  مناسبة
ل برامج وتفعي، االنصراف، ورصد الحضور والغياب

 .المكتب الرياضي أصدقاء
 
 

  :(5)التوصية 
 ب بفئاتهم التعليمية المختلفة داخل الدروس وخارجها، وفي األعمال الكتابية.مساندة الطال •

 
 تحسينات كافية جزئًيا :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
حسب المساندة التعليمية المقدمة للطالب  فاعلية فاوتت •على نتائج االختبارات  الطالب؛ بناء   المدرسة فتصن   •
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 .التشخيصية

وضعت الخطط العالجية والتطويرية؛ لرفع مستوى  •
 .اتي داخل الصفوفللتعلم الذ اركن   وخصصتتحصيلهم، 

الخطط  توضع، و عقدت لقاءات تربوية مع أولياء األمور •
 .ذوي التحصيل المتدنيل خاصة ،لدعم الطالب المناسبة

اللغتين في األعمال الكتابية  فاعليةأعدت آلية لقياس  •
 واإلنجليزية. ،العربية

تقديم بعض األنشطة التي تتحدى ب ،في الدروسفئاتهم 
المتفوقين بصورة مناسبة، كما في دروس  الطالب قدرات
األنشطة الفردية والجماعية أن إال لفصل، ا معلم نظام

لم تكن  ذوي التحصيل المتدنيالمقدمة لمساندة الطالب 
 الطالبمساندتهم بدور  االعتماد علىويتم  ،كافية

 .دون متابعتهمن متقديم الدعم لهم المتفوقين في 

، وقلة األنشطة الدقة في تصحيح األعمال الكتابية تفاوت •
 المتمايزة التي تلبي االحتياجات التعليمية المختلفة.

مشاركة الطالب المتفوقين والموهوبين في األنشطة  •
المتميزون في "كمسابقة  ،الالصفية الداخلية والخارجية

 ،"عرش التفوق"لمتفوقين في فعالية ، وتكريم ا"الرياضيات
 ."بإنجازي رفتخأ"و

مة للطالب ذوي تفاوت فاعلية األنشطة العالجية المقد   •
برنامج الدعم والمساندة ك ،التحصيل المتدني في برامجهم

المذكرات العالجية في توفير و  ،في اللغة العربية
 الرياضيات.
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 أبوصيبع االبتدائية للبنين لغة العربية(اسم المدرسة )بال

 Abusaiba Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1958 سنة التأسيس

 473مجمع  - 73 طريق – 66مبنى  العنوان

 الشمالية /أبوصيبع المدينة/ المحافظة 

 17594330 الفاكس 17593310 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية بتدائيةاال

      1-6 - - 

 966 المجموع - اإلناث 966 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

 - - - - - - 5 5 6 5 5 6 عدد الشعب

 ال يوجد. • المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 : 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 
 وأّثرت إيجاب ا في المخرجات.كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء 

 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 جزئي ا

حيث لم توّفق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى  في معالجة التوصية، 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   جميع التوصيات.  اتخذت المدرسة إجراءات فاعلة في إحداث تحسينات كافية في

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

 


