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

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

 السابق الحكم

 . "غير مالئم" :على تقدير ،2018أبريل جريت في التي أ المراجعةالمدرسة في زيارة  حصلت •

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 

 لتوصيات موجود داخل التقرير.* نص ا

 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

 جزئيًّاتحسينات كافية  1التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  2التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  3التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  4التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 متابعة ثانية بعد ستة أشهر رة المدرسة تحتاج إلى زيا •
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 المحصلة العامة للزيارة

الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ لتحسين أدائها العام، واتخاذ الالزم بشأن ِقَبِل دعم المدرسة من االستمرار في  •
 ما يلي:

 اإلجراءات التي تضمن أمن الطالب وسالمتهم النفسية والجسدية 

  على الصفين الخامس والسادسحالًيا الحلقة التعليمية في المدرسة المقتصرة دراسة وضع هيكلّية 

 .ضمان استقرار الهيئتين اإلدارية والتعليمية 

خطط الستراتيجية للمدرسة، و اإلخطة ال تطويرتطبيق تقييم ذاتي دقيق، واالستفادة من نتائجه في في االستمرار  •
 لتطوير، وفق مؤشرات أداء واضحة، وآليات دقيقة للتنفيذ والمتابعة.تركز على أولويات ابحيث تشغيلية لألقسام، ال

كسابهم المهارات األساسية في جميع المواد  • ، خاصة الدراسيةاالستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 
 اللغة اإلنجليزية.

 ية؛ بما يضمن التالي:االستمرار في تطوير أداء المعلمين، ومتابعة أثر برامج رفع كفاءتهم المهن •

 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة 

 إدارة وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة 

  تاحة الفرص أمامهم؛ لتحملهم مسئولية تعلمهم، وتعزيز ثقتهم مساهمة الطالب في الدروس بحماس، وا 
 القياديةبأنفسهم، وتوليهم األدوار 

  بما يلبي االحتياجات التعليمية النتائج، واالستفادة من تصويبال أساليب تقويم فاعلة، ومتابعة دقةتوظيف ،
 للطالب، بفئاتهم التعليمية المختلفة.

 ومساندتهم بفئاتهم المختلفة أكاديميًّا وشخصيًّا، في البرامج المدرسية. ،االستمرار في دعم الطالب •

 
 ملحوظات إضافية

اللغة اإلنجليزية، والعلوم، واختصاصي تفوق وموهبة،  :لقسميلْين األو  سد نقص الموارد البشرية المتمثل في: المعلَمين  •
 .واستكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي بما يتناسب وأعداد الطالب
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :)1(التوصية 
 زم بشأن ما يلي:الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ لتحسين أدائها العام، واتخاذ الالِقَبِل دعم المدرسة من  •

   من المشكالت المرتبطة بأمن الطالب وسالمتهم النفسية والجسدية اإلجراءات التي تضمن الحد 

  على الصفين الخامس والسادسحالًيا دراسة وضع هيكلّية الحلقة التعليمية في المدرسة المقتصرة 

 .ضمان استقرار الهيئتين اإلدارية والتعليمية 

 

 جزئيًّاتحسينات كافية الحكم: 

  األثر  اإلجراءات
قّدم فريق التحسين الخارجي الدعم الفني للمدرسة، بتنفيذ  •

الزيارات االستطالعية والتقويمية، وبعض الورش التدريبية، 
المدرسة في تقييم إليها وتقديم التقارير الفنية، التي استندت 
 واقعها، وتحديد أولويات التطوير. 

في وزارة التربية والتعليم  خاطبت المدرسة الجهات المعنية •
هيكلية الحلقة التعليمية، واستقرار دراسة وضع بشأن: 

 بعض معلميها، وسد نقص الموارد البشرية. 

حصًصا، ومشروعاٍت إرشادية؛ للحد من المشكالت  قتطب   •
كمشروع "همسات إرشادية"، وبرنامج "السلوك  ،السلوكية

البي على الئحة االنضباط الطووزعت من أجل التعلم"، 
الطالب وأولياء أمورهم، واستمرت في تنفيذ برنامج 
"مدرستي"؛ لرصد المخالفات السلوكية، وعقد مقارنات بين 

 "الصف المتميز". الفصول، وتنفيذ مسابقة

تحسين البيئة على عملت لجنة األمن والسالمة المدرسية  •
، حديقةالوتنسيق سياج  ،بإزالة األشجار الخطرة ،المدرسية

لتنظيم دخول الطالب  ؛دت مسارات أرضيةحد  و 
لمتابعة الطالب خالل  ؛وأعدت جداول ،وانصرافهم

 وعند استخدامهم الحافالت. ،الفسحة

ومساهمتهم في  ،سلوك الطالب :فيالجزئي التحسن  •
 الدروس، وأساليب تعامل بعض المعلمين معهم، وفي

 دروس الرياضيات.في بعض الممارسات الصفية السيما 

لنظر من قبل الجهات المعنية في هيكلة الحلقة إعادة ا •
مستقبلية الخطط مجموعة من الووضع  ،بالمدرسة التعليمية

  ال تزال قيد الدراسة.التي  ،بديلةال

حاجة المدرسة إلى سد نقص الموارد البشرية المتمثل في:  •
لْين المعلَمين  اللغة اإلنجليزية، والعلوم،  :لقسمياألو 

بة، واستكمال طاقم اإلرشاد واختصاصي تفوق وموه
 االجتماعي بما يتناسب وأعداد الطالب.
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  :)2(التوصية 
ستراتيجية للمدرسة، وخطط تشغيلية لألقسام، تركز على إخطة  بناءواالستفادة من نتائجه في  ،ذاتيالتقييم دقة ال •

 أولويات التطوير، وفق مؤشرات أداء واضحٍة، وآليات دقيقة للتنفيذ والمتابعة.

 
 جزئيًّاالحكم: تحسينات كافية 

 األثر  اإلجراءات 
ا على أدوات تقييم مت المدرسة واقعها المدرسي اعتمادً قيّ  •

 منتسبي المدرسة والشركاء، آراءكاستطالعات  ،عدة
"المدرسة البحرينية المتميزة"،  ومعايير، (SWOT) وتحليل

والخارجي، وتوصيات  ،التحسين الداخلي يوتقارير فريق
 المراجعة السابقة.ة زيار 

 بناءً  ؛خطتها اإلستراتيجية، وخطط األقسام التشغيليةت أعد   •
في شهريًّا تنفيذ بنودها وتابعت على نتائج التقييم الذاتي، 

 اجتماعات فريق التحسين الداخلي.

تفاوت الدقة في صياغة بعض األهداف الخاصة، وفي  •
في آليات التنفيذ والمتابعة و تحديد مؤشرات األداء، 

وارتباطه التقييم الذاتي،  شموليةالرغم من على  التخطيط،
 .بتحديات الواقع المدرسي ومدخالته

في سلوك الجزئي كالتحسن مجاالت العمل، بعض تحسين  •
وانتظامهم في الطابور الصباحي، واحترامهم ، الطالب

بعض الممارسات التعليمية تحسين لمعلميهم، إلى جانب 
يجيات التعليمية، واإلدارة الصفية كتنوع اإلسترات ،الصفية

 .في بعض دروس الرياضياتالمنظمة 
 

 

  :(3)التوصية 
كسابهم المهارات األساسّية في جميع المواد الدراسّية •  .رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

 
 جزئيًّاالحكم: تحسينات كافية 

 األثر  اإلجراءات 
نتائج على بناًء  ؛صّنفت المدرسة مستويات الطالب •

مت أسئلة االختبارات صمّ و  ،االختبارات التشخيصية
المتحانات لتحاكي ا ؛والوقفات التقويمية ،المدرسية
 الوطنية. 

دعًما  ؛اإلثرائيةاألنشطة البرامج و مت مجموعة من قد   •
واألنشطة أعّدت المذكرات التعليمية، و للطالب المتفوقين، 

 .العالجية

نسب  2018-2017دراسي تحقيق الطالب في العام ال •
% أعالها في اللغة 87% و70نجاح تراوحت ما بين 

العربية بالصف الخامس، وأدناها في اللغة اإلنجليزية 
 بالصف السادس. 

تراوحت ما بين  تحقيق الطالب نسب إتقان متفاوتة •
في بشكل إجمالي  حيث جاءت مرتفعة %،77% و64

العلوم  فيو  ،الصفين الخامس والسادسباللغة العربية 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 5                                                                                         2019 فبراير 27 – مدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين – األولى الزيارة –تقرير المتابعة 

لطالب ل متحان؛ دعًماحصتين للمراجعة قبل االخصصت  •
 .المتدني التحصيلذوي 

 واألنشطةالتعليمية،  األلعاببعض ب الفسحةَ  تِ رَ ثْ أَ  •
كنشاطي: "ترتيب أعضاء جسم اإلنسان"،  ،التعزيزية

و"تصميم الدائرة الكهربائية"، إلى جانب تفعيل نادي اللغة 
  .اإلنجليزية بالقصص، واألفالم التعليمية

العلوم متوسطة في في حين جاءت  ،لصف الخامسبا
 منخفضةو (، %54بلغت )بنسبة الصف السادس ب

الصفين باللغة اإلنجليزية و في الرياضيات  ومتدنية
 الخامس والسادس.

اكتساب أغلب الطالب المهارات األساسية بمستوى  •
حيث يكتسبون مهارات اللغة العربية كالقراءة  ،متفاوت

يق القواعد النحوية، بالتعبير الشفهي، وتطالجهرية و 
المقارنة بين الفلزات ب المرتبطة والمهارات العلمية

المغناطيس على ُقْطَبْي تأثير توضيح والالفلزات، و 
يجاد مضاعفات األعداد، وتحديد أنواع الزوايا و ا، مبعضه ا 

في حين جاء اكتسابهم لمهارات  ،بمستوى مناسب
، كالجمع الحسابية بعض المهاراتو التجريب العملي، 

خاصة التعبيرين ، اللغة اإلنجليزيةمهارات و  ،والطرح
  .بمستوى أقل الشفهي والكتابي

 
 

  :)4(التوصية 
 تطوير أداء المعلمين، ومتابعة أثر برامج رفع كفاءتهم المهنية؛ بما يضمن التالي: •

 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة 

 صورة منظمة ومنتجةإدارة وقت التعلم ب 

  ،تاحة الفرص أمامهم؛ لتحملهم مسئولية تعلمهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مساهمة الطالب في الدروس بحماس، وا 
 القياديةوتوليهم األدوار 

  توظيف أساليب تقويم فاعلة، ومتابعة دقة تصويبها، واالستفادة من نتائجها، بما يلبي االحتياجات التعليمية
 التعليمية المختلفة. للطالب، بفئاتهم
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 جزئيًّاتحسينات كافية  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
التدريبية  والورش المدرسة مجموعة من البرامجنفذت  •

: "إدارة الوقت"، و"أساليب التقويم المتنوعة"، مثلللمعلمين، 
لت مجتمعات وفع   و"إستراتجيات التعليم والتعلم الحديثة"،

ذت األقسام، ونفّ  بينت النقاشية التعلم الداخلية، والجلسا
 الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية.

الزمنية لكل إجراء في خطط الدروس، الفترات دت حدّ  •
نشرة تربوية حول أساليب التغذية الراجعة ألعمال ووزعت 
 خاصًة الكتابية منها. ،الطالب

 

توظيف المعلمين إستراتيجيات تعليمية مناسبة في بعض  •
في ، "العصف الذهني"إستراتيجية ــــك ،ياضياتدروس الر 

في بقية الوقت الذي تفاوتت فيه فاعلية اإلستراتيجيات 
األسئلة من أجل "تركزت في إستراتيجية  حيث ،الدروس
فاعلية توظيفها ظهرت بصورة أقل في  في حين أن   "،التعلم

بعض دروس اللغة اإلنجليزية التي كان المعلم فيها محوًرا 
 ة التعليمية.للعملي

وأدوات  ،توظيف بعض الموارد التعليمية كالسبورة التفاعلية •
الطالب بالعبارات التشجيعية وتحفيز التجريب العلمي، 

مشاركتهم تعزيز الهدايا الرمزية؛ مما ساهم في منحهم و 
قيادة ك ،وتوليهم بعض األدوار القيادية ،فيها بصورة متفاوتة

 معلم الطالب.ال مجموعات العمل، والقيام بدور
من حيث منظ مة إدارة أغلب المعلمين الدروس بصورة  •

وقت التعلم ل تهمإدارة سلوك الطالب، في حين جاءت إدار 
الدروس؛ نتيجة اإلطالة في مقدمة بعض بصورة أقل في 

اته، دون التأكد من يأو سرعة االنتقال بين جزئ ،الدرس
مقدمة حدوث التعلم، مع تفاوت اإلرشادات والتوجيهات ال

 .في األنشطةقبل البدء 
ما بين الشفهية تنوعت تطبيق المعلمين أساليب تقويم  •

حيث جاءت  ،والتحريرية، ظهرت فاعليتها بصورة متفاوتة
واللغة  ،والعلوم ،بصورة أفضل في دروس الرياضيات

حيث  ،العربية، وبمستوى أقل في دروس اللغة اإلنجليزية
التقويم الكتابي كان التركيز فيها بصورة أكبر على 

الطالب المتفوقين؛ الذي تبرز فيه غالًبا مشاركة  ،الجماعي
ر على الدعم المقدم لبقية الفئات، خاصة الطالب مما أثّ 

 ذوي التحصيل المتدني.
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  :)5(التوصية 
 دعم الطالب ومساندتهم بفئاتهم المختلفة أكاديميًّا وشخصيًّا، في البرامج المدرسية. •

 
 جزئيًّاكافية  الحكم: تحسينات

 األثر اإلجراءات 
 ات المتنوعة؛المدرسة مجموعة من البرامج والفعالينظمت  •

بين  رياضيةالات يدور إقامة المنها: شخصيًّا طالب اللدعم 
بسلوكي "، و"تخفيف السمنة" :برنامجيتنفيذ ، و الصفوف

 ،األنشطة المدرسيةقيادة طالبية ل افرقً وشكلت ، "أفوز
آلية لقياس أثر وصممت صباحي، التنظيم الطابور و 

 اللجان الطالبية في الحياة المدرسية.

مجموعة من المحاضرات اإلرشادية والتوعوية نظمت  •
 رشاديةاإل عقد الجلساتمحاضرة "القيم السلوكية"، و  كتقديم

مع الطالب غير المنضبطين، وعقدت لقاءات مع بعض 
 لت استمارة "متابعة السلوك".أولياء األمور، وفع  

 ،كالزراعة ،والتعليمية ،الترفيهيةباألنشطة  الفسحةَ  تِ رَ ثْ أَ  •
أدوار الطالب في اللجان  لتوفعّ ، العلميةوتنفيذ التجارب 

 والفريق اإللكتروني. ،المجلس الطالبيكلجنة النظام، وفي 

العالجية والمذكرات  ،باألنشطةأكاديميًّا الطالب  تدعم •
برنامج ونفذت  ،التحصيل المتدني ذويلطالب لقدمة المُ 

مشاركة وعززت "التهجي القرائي" لطالب صعوبات التعلم، 
 في المسابقات الداخلية والخارجية،الطالب الموهوبين 

ببعض  تعلمهموعززت  ،المتفوقين الطالبوكرمت 
 والتعزيزية. ،اإلثرائية الصفية األنشطة

ومشاركتهم  ،تطبيق الطالب لألنظمة والقوانين المدرسية •
والفرق المدرسية  ،اللجانالفسحة، وأنشطة  فعالياتفي 
 واإلذاعة المدرسية. ،الكشافة ي:كفريق

 ،والمسابقات ،مشاركة الطالب الموهوبين في الفعاليات •
خاصة الرياضية  ،واألنشطة الالصفية الداخلية والخارجية

حصولهم على وحصولهم على مراكز متقدمة فيها كمنها، 
أربعة وق الرياضي في آخر كأس وزير التربية والتعليم للتف

 أعوام دراسية.

للطالب بفئاتهم المختلفة، المقدم تفاوت الدعم األكاديمي  •
المتفوقين، وكذا للطالب حيث ظهرت أفضلية الدعم المقدم 

طالب صعوبات التعلم في برنامجهم العالجي، بخالف 
 ،التحصيل المتدني في الدروسي طالب ذو لالدعم المقدم ل

 . ر بصورة أقلالذي ظه وخارجها
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 اإلمام الطبري االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Imam Al-Tabary Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1989 سنة التأسيس

 813مجمع  - 1313طريق  - 288مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17685051 الفاكس 17689679 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

5-6 - - 

 638 المجموع - اإلناث 638 الذكور عدد الطلبة

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

عب لكل صف عدد الش
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 13 6 - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، تمثلت في:2019-2018 الدراسيأهم التعيينات في العام  •

  مدير مدرسة مساعد 

 معلم أول لقسم الرياضيات 

  ٍاختصاصي صعوبات تعلم ثان     
 مشترك"  ولغةطق ن اضطرابات اختصاصي". 
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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 
 المخرجات.كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاًبا في 

 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

تخاذ إجراءات تؤدي إلى في معالجة التوصية، حيث لم توّفق في ا 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

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

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

 قيد التقدم

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

 

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

 


