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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
وقد تم خالل الزيارة تقييم ، توصيات آخر زيارة مراجعةوالتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق 

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

 السابق الحكم

 . "غير مالئم"على تقدير  2018أبريل جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •
 

 األولىالمتابعة ملخص نتائج زيارة 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

 جزئيًّاة تحسينات كافي 1التوصية 

 تحسينات كافية 2التوصية 

 تحسينات كافية 3التوصية 

 تحسينات كافية 4التوصية 

 تقدم كاف   الحكم العام لزيارة المتابعة
  .مباشرة المدرسة مؤهلة لالنضمام إلى المراجعات المعتادة •
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 المحصلة العامة للزيارة
، مع التركيز ةتقاء بمستوى األداء العام للمدرسي جميع اإلجراءات والممارسات اإليجابية التي تضمن االر االستمرار ف •

 .على اكتساب الطالب مهارات اللغة اإلنجليزية، خاصة بالحلقة الثانية بصورة أكبر

رافق التعليمية الضرورية، نقص الم سدل؛ وزارة التربية والتعليماالستمرار في التدخل الالزم من الجهات المعنية في  •
 الصالة الرياضية، وتظليل الساحات المدرسية، خاصًة ساحة الطابور. ك
 
 

 ملحوظات إضافية
 ي مركز مصادر التعلم.تصاصنقص الموارد البشرية المتمثل في اخ سد   •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :)1(التوصية 
 التربية والتعليم، لما يلي:الالزم من الجهات المعنية في وزارة  التدخل •

 العمل على استقرار القيادتين العليا والوسطى بالمدرسة 
 جراءاتها؛ لضمان انصراٍف أكثر أمًنا للطالب  دعم جهود المدرسة وا 
  صيانة مباني المدرسة، وسد  نقص المرافق التعليمية الضرورية، خاصًة الصالة الرياضية، ومركز مصادر

 المدرسية، خاصًة ساحة الطابور. التعلم، وتظليل الساحات 

 
 تحسينات كافية جزئًيا :الحكم

  األثر  اإلجراءات
 ؛وزارة التربية والتعليمفي المدرسة الجهات المعنية  خاطبت •

 لكل من: ،التخاذ اإلجراءات الالزمة
 القيادتين العليا والوسطىاستقرار  -
 ضمان انصراف آمن للطالب -
 ة المبنى المدرسيصيان -
 ، والمرافق المدرسية.وارد البشريةلما سد نقص -

 .المدرسة، والمدير المساعد مديرتثبيت  •
تعيين معلمين أوائل لكل من اللغتين العربية واإلنجليزية،  •

 والرياضيات. 
وتوفير صفين  ،للمبنى المدرسي ةصيانة شامل تنفيذ •

  .مصنعين
 ،فتح بوابة جديدةب ،انصراف آمن للطالب تطبيق آلية •

 م من قبل الهيئتين اإلدارية والتعليمية.ومراقبة انصرافه
صالة المتمثل في الالمرافق التعليمية نقص لم يتم سد  •

 .المدرسية رياضية، وتظليل الساحاتال
ختصاصي مركز الت حاجة جد  قد أنه إلى اإلشارة  تجدر •

 مصادر تعلم.
 

 
  :)2(التوصية 

 المواد األساسية.رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية مهاراتهم في  •
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  تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
فتهم مت المدرسة االختبارات التشخيصية للطالب، وصن  قد   •

 نتائج.البناًء على 
الخطط العالجية والتطويرية؛ لرفع مستوى  وضعت •

 :  إجراءاتها نمو  ،تحصيل الطالب
 تقديم حصة دعم للطالب ذوي التحصيل المتدني –
المواد  ب على امتحانات سابقة في جميعتدريب الطال –

 األساسية
عبر  ؛بفئاتهم التعليمية المختلفة تطور الطالب متابعة –

   الوقفات التقويمية.
في  (Spelling Bee) :عة؛ مثلمتنو   مسابقاتذت نف   •

أفضل كراسة في و "، فرسان الرياضيات"اللغة اإلنجليزية، و
 العلوم. في أفضل مطويةو اللغة العربية، 

 

تحقيق الطالب نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد  •
% في 100%، و81تراوحت ما بين  ،األساسية

في العام  ،االختبارات المدرسية واالمتحانات الوزارية
 .2018-2017الدراسي 

تحقيق طالب الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة جًدا في  •
%، 94%، و71تراوحت ما بين  ،جميع المواد األساسية

ها في اللغة اإلنجليزية بالصف األول، وأقلها في كان أعال
 . الرياضيات بالصف الثالث

 ومرتفعة ،تحقيق طالب الحلقة الثانية نسب إتقان مرتفعة •
%، 61في جميع المواد األساسية تراوحت ما بين جًدا 

ين باستثناء انخفاضها في اللغة اإلنجليزية بالصف ،%80و
% على 38و، %40حيث بلغت  ،الخامس والسادس

  .رتيبالت
اكتساب أغلب الطالب المهارات األساسية في اللغة  •

القراءة الجهرية والكتابة قدرتهم على العربية بوجه عام، ك
وتطبيق القواعد النحوية في الحلقة  ،في الحلقة األولى

مهارات اللغة اإلنجليزية في الحلقة في الثانية، وكذا 
في الحلقة  أقلة بصور  في حين جاء اكتسابهم لها ،ألولىا

 الثانية.
اكتساب أغلب الطالب المهارات الحسابية بصورة مناسبة،  •

األعداد في إيجاد ناتج الطرح في الحلقة  كتوظيف خط
يجاد المضاعف المشترك األصغر، وحساب  األولى، وا 
قياس الزوايا باستخدام المنقلة في الحلقة الثانية، ومهارة 

حلقة األولى، كتفسير االستنتاج والتفسير العلمي في ال
 سبب حدوث الليل والنهار علمًيا.
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  :(3)التوصية 

من مخرجات عمليات التخطيط اإلستراتيجي في تفعيل برامج تمهين المعلمين بصورٍة أكبر؛ لتطوير عمليتي  االستفادة •
 ز على:التعليم والتعلم، بحيث ترك  

 التوظيف الفاعل لإلستراتيجيات التعليمية -
 أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليميةالتقويم من  -
 .ومنظمة ،استثمار وقت التعلم بصورٍة منتجة -

 
 تحسينات كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
بالتعاون مع فريق  برامج تمهين المعلمين المدرسةرت طو   •

توظيف نتائج  :مثل ،ورش عمل تذالدعم الخارجي، ونف  
 .مواصفات الدرس الجيد، و قويمالت

كالتقويم  ،عةبت المعلمين على تطبيق أساليب تقويم متنو  در   •
 ،التكويني، وتقويم األقران، والتقويم الجماعي والفردي

 .للمعلمين مت التغذية الراجعة المباشرةوقد  
التعل م عن طريق تنظيم زيارات تبادلية  فع لت مجتمعات •

 خارجية بالتنسيق مع مدارس متميزة.

المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعل م، ترك زت أغلب  طبيقت •
األسئلة من أجل التعل م، والتعلم الجماعي،  :في

، ناسبةواالستقصاء الموجه، مع توظيفهم موارد تعليمية م
وأدوات التجريب  ،الفردية كالسبورة الذكية، والسبورات

ا ساهم في إ، و العلمي كساب أغلب األدوات الهندسية؛ مم 
 الطالب المعارف والمفاهيم والمهارات بصورة مناسبة.

تنو ع أساليب التقويم ما بين الشفهية والتحريرية، الفردية  •
في  هامن نتائج االستفادةوالجماعية، والتقويم باألقران، و 
طالب بصورة مناسبة، حيث تلبية االحتياجات التعليمية لل

 مع حرصيراعى التمايز في األنشطة التعليمية المقدمة، 
 حدوث التعل م، و األخطاءعلى تصويب  أغلب المعلمين

لدى الطالب، مع تقديم التغذية الراجعة لهم بصورة 
 مناسبة.

ضمنت قدًرا وقت التعل م بصورة مناسبة  المعلمون يستثمر •
الدروس، من حيث التدر ج في أغلب كافًيا من اإلنتاجية 

 في عرض الدرس، واالنتقال السلس بين األهداف.
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  :)4(التوصية 
 مساندة الطالب على اختالف فئاتهم التعليمية في الدروس وخارجها.    •

 
 تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
 ،على اختالف فئاتهم التعليميةفت المدرسة الطالب صن   •

  .لهم يم الدعم المناسبورسمت الخطط لتقد
 لتهيئة الطالب لالمتحانات. ؛مشروع الساعة الذهبية ذتنف   •
كيفية تقديم الدعم للطالب خارج "مت ورشة عمل بعنوان قد   •

للتعرف على الطرائق المثلى لمساندة الطالب  "؛الصفوف
 خارج الدروس.

كيفية إلى  إلرشادهم ؛تواصلت مع أولياء أمور الطالب •
الطالب ذوي  صةاخ ،مناسب ألبنائهمال تقديم الدعم

 .التحصيل المتدني

تطبيق المعلمين أنشطة متمايزة في الدروس؛ ساهمت في  •
أغلب  مهاراتالطالب وفق قدراتهم واكتسابهم  تقدم أغلب

 .ورة مناسبةبص المواد األساسية
تقدم طالب صعوبات التعلم بصورة مناسبة في برنامجهم  •

وتخرجوا من  ،دًما ملحوًظاالخاص، وتكريم الذين حققوا تق
 البرنامج.

الطالب المتفوقين والموهوبين مراكز متقدمة في  تحقيق •
 ،"السمو" :كالمركز األول في مسابقتي ،المسابقات بعض

 .و"نجوم الرياضيات"
مشاركة الطالب في الحياة المدرسية، ومشاركتهم  تحس ن •

وفي اللجان  ،في البرامج واألنشطة المقدمة في الفسحة
 كلجنة الكشافة. ،مدرسيةال
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 البديع االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Budaiya Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1953 سنة التأسيس

 541مجمع  –شارع الجنبية  – 15مبنى  العنوان

 الشمالية بني جمرة/ ة المدينة/ المحافظ

 17967737 الفاكس 17691332 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1      -6 - - 

 788 المجموع - اإلناث 788 الذكور عدد الطلبة

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

دد الشعب لكل صف ع
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 7 4 4 4 4 4 عدد الشعب

 :2019-2018لعام الدراسي الحالي خالل ا ،المدرسةفي  معلمين( 3) تعيين • المستجدات الرئيسة في المدرسة
  .معلم نظام فصلقسم ل( 2للرياضيات، ) (1)    
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 2ملحق 
 

 على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية : الحكم1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

فية في معالجة التوصية، حيث لم توف ق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى اتتقدم المدرسة بصورة غير ك
 عف ملحوظ يتطلب معالجًة فاعلة وعاجلة.تحسينات مناسبة. يوجد ض

 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. 

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

 قيد التقدم

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

 

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

 


