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 المقدمة

 

فريق متابعة تابع إلدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم  لِ تمت زيارة المتابعة للمدرسة في يوم واحد من ِقب  
وقد تم خالل الزيارة ألولى، والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق المحصلة العامة لزيارة المتابعة ا

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

 السابق الحكم

 " قيد التقدم" :تقدير على ،2018 أبريل جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 نتائج زيارة المتابعة الثانيةملخص 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 

 الوصف *التوصيات

 جزئيًّاتحسينات كافية  1التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  2التوصية 

 جزئيًّاتحسينات كافية  3التوصية 

 جزئيًّا تحسينات كافية 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
  سب النظامح المدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعتادة •
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 المحصلة العامة للزيارة
 الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ لتطوير األداء العام، مع التركيز على:تدخل االستمرار في  •

إستراتيجية ذات تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات التطوير، وبناء خطة  -
 مؤشرات أداء واضحة، وآليات عمل دقيقة للتنفيذ والمتابعة

 إدارة سلوك الطالب، وضمان أمنهم وسالمتهم -

اجتماعي، والمعلمين األوائل ألقسام: اللغة اإلنجليزية، إرشاد اختصاصي  :سد نقص الموارد البشرية المتمثل في -
 والرياضيات، والعلوم.

كسابهم المهارات األساسية في جميع المواد.االستمرار في رفع مستوى ا •  إلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

 االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على تحسين عمليتي التعليم والتعّلم، بحيث ترّكز على: •

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة  -

 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة -

 واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب التعليمية المختلفة. توظيف أساليب تقويم فاعلة، -

االستمرار في مساندة وتعزيز خبرات الطالب بفئاتهم المختلفة بالبرامج واألنشطة التي ُتلبي احتياجاتهم التعليمية  •
 والشخصية.

 

 
 ملحوظات إضافية

 .ال يوجد •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :)1(التوصية 
االستمرار في التدخل من الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ لتطوير األداء العام، والعمل على استقرار القيادة  •

 المدرسية، مع التركيز على:
تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات التطوير، وبناء خطة إستراتيجية ذات  -

 ضحة، وآليات عمل دقيقة للتنفيذ والمتابعةمؤشرات أداء وا
 إدارة سلوك الطالب، وضمان أمنهم وسالمتهم -

اجتماعي، والمعلمين األوائل ألقسام: اللغة اإلنجليزية، إرشاد اختصاصي سد نقص الموارد البشرية المتمثل في  -
 والرياضيات، والعلوم.

 
 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

  األثر  اإلجراءات
ت المدرسة في تقييمها الذاتي أدوات عدة، كمعايير اعتمد •

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

استفادت من نتائج تقييمها الذاتي، وتوصيات زيارة المتابعة  •
 األولى في تطوير خطتها اإلستراتيجية بالتعاون مع فريق

 الدعم الخارجي.

في وزارة التربية والتعليم؛ لسّد  المعنية   خاطبت الجهاتِ  •
ضت معلمين لديها للعمل نقص الموارد البشرية، وفو  

كمنسقين لألقسام التالية: اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، 
 .القيام بمهام اختصاصي اإلرشاد االجتماعيوالعلوم، و 

ذت برامج ، ونف  سويالذوي السلوك غير  ح ص رت الطالب   •
وتنمية السلوك  ،لتوعيتهم؛ مثل: "بسلوكي أرتقي" عدة؛

لجلسات اإلرشادية الفردية، لت اكما فع   اإليجابي لديهم،
لتين وأدوار المراقبين، عالوًة على فصل وقت الفسحة للمرح

 وتنفيذ، بصورة متفاوتة ويات التطوير والتحسينتحديد أول •
 التشغيلية ألقساما خططخطة المدرسة اإلستراتيجية، و 

ارتفاع سقف بمؤشرات أداء تفاوتت في دقتها من حيث 
 .فيها التوقعات

 إحداث تحسن جزئي في األداء العام للمدرسة، كان أبرزه: •
، في سلوكهم داخل الصفوفإيجابيًّا تحقيق الطالب تحسًنا 

راًما حيث أظهروا التزاًما لتعليمات المعلمين، وأبدوا احت
إال أن تصرفاتهم ، فيما بينهموانسجاًما بعًضا، لبعضهم 

خارج الصفوف لم تظهر بالمستوى نفسه، حيث تم رصد 
شق ، والتراأثناء الفسحةورمي المخلفات  ،المشاجرات بعض

  .البالستيكية الماءعلب ب

انعكاس تأثير الخطة اإلستراتيجية على إحداث تحسينات  •
جزئية في إنجاز الطالب األكاديمي، وعمليتي التعليم 

 .والتعلم
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 .االبتدائية واإلعدادية

الذين أحرزوا تقدًما ملموًسا في السلوك  الطالب  مت كر   •
 . لهم بتقديم الهدايا وشهادات الشكر يجابياإل

، نقص الموارد البشريةالمدرسُة في حاجة إلى سدِّ ال تزال  •
 .   القيادة العليا استقرارعلى الرغم من 

 

 
 

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

 

 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

 األثر  اإلجراءات 
ْفق  نتائج فت المدرسة مستويات طالبها التعليمية؛ صن   • و 

االختبارات التشخيصية، واالمتحانات الوزارية في المواد 
ذت األنشطة المتمايزة في الدروس، والوقفات األساسية، ونف  

 ،التقييمية؛ للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية في الدروس
 وتقديم التغذية الراجعة حولها. واألعمال الكتابية،

لتنمية المهارات األساسية لدى  ؛عّدة ذت مشروعات  نف   •
ة في اللغ( Prince of Dictation)الطالب مثل: 

"الجيوجبرا" وفي اللغة العربية، قراءة للفهم" و"ال ،اإلنجليزية
 تواصل" في العلوم. ،اكتشف ،"جربوفي الرياضيات، 

لتدريب الطالب على حل المسائل  المشروعاتطبقت  •
ا معً و" ،، مثل: "معلمي طالب"األكثر تكراًرا في االمتحانات

 ".سرُّ إتقاني"اختباري و ،ننمو"

بتقديم  ألساسيةالذين أتقنوا المهارات اكرمت الطالب  •
 .لهم الهدايا

 

تحقيق طالب الصفين الخامس والسادس نسب نجاح  •
ام الدراسي مرتفعة في جميع المواد األساسية في الع

تتوافق مع و %، 97% و84تراوحت بين  ،2017-2018
في اللغة العربية جدًّا والمرتفعة  ،نسب اإلتقان المرتفعة

بالصف الخامس، والمتوسطة في اللغة اإلنجليزية  ،والعلوم
واللغة  ،قل في الرياضياتاألاإلتقان نسب مع ولم تتوافق 

  . اإلنجليزية بالصف السادس

تحقيق طالب الحلقة الثالثة نسب نجاح مرتفعة في أغلب  •
تراوحت  ،2018-2017في العام الدراسي المواد األساسية 

هم نسب نجاح متوسطة باستثناء تحقيق%، 77% و95بين 
وتحقيقهم نسب إتقان متفاوتة في اللغة ، في الرياضيات

  .بالمستوى األولوالعلوم  ،بجميع المستويات العربية

تحقيق الطالب تقدًما متفاوًتا في اكتسابهم المهارات  •
خاصًة جاء أفضلها في دروس اللغة العربية  ؛األساسية
في تحديد ظرفي الزمان والمكان، و ، كالنحويةالقواعد 
والتوزيع  ،مكونات الذرة ، كما في تحديدالعلومدروس 

 .اإللكتروني
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  :(3)التوصية 
   االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على تحسين عمليتي التعليم والتعّلم، بحيث ترّكز على: •

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة  -

 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة -

 واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب التعليمية المختلفة. توظيف أساليب تقويم فاعلة، -

 

 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

 األثر  اإلجراءات 
التدريبية  والورش البرامجنفذت المدرسة عدًدا من  •

"، وفعلت جلسات ة الفاعلةياإلدارة الوقت، كورشة "للمعلمين
م الفاعل، التطوير المهني في مناقشة آليات التقوي

  والتوظيف األمثل للوقت.

أصدرت بعض النشرات التربوية المتعلقة باإلستراتيجيات  •
 التعليمية وتطويرها.

، وقياس الزيارات الصفية؛ لتشخيص أداء المعلمين ذتنف   •
 .لهم وتقديم التغذية الراجعة ،أثر التدريب

من أجل نشر  ؛نفذت الزيارات التبادلية بين المعلمين •
 اإليجابية. الممارسات

 مت المعلمين الذين استخدموا أساليب تقويم متنوعة.كر   •

مثل: "التعلم  ،المعلمين إستراتيجيات تعليميةبعض  توظيف •
"فكر، شارك، زاوج"، "، والطالب باالكتشاف"، و"المعلم

تفاوتت في فاعليتها، وظهرت بصورة أفضل في حيث 
 واللغة العربية. ،العلوم

، في بعض الدروس تعليمية شائقةموارد  توظيف المعلمين •
إذ مثل: "األفالم التعليمية"، وأدوات التجريب العلمي؛ 

 همانعكست على تقدمساهمت في مشاركتهم في الدروس، و 
 .والرياضيات ، خاصًة في اللغة اإلنجليزيةمتفاوتةبصورة 

سلوك الطالب في الدروس بصورة إدارة أغلب المعلمين  •
، متفاوتةبصورة لتعلم جاءت وقت ا إدارةإال أن ، مناسبة

ب نتيجة اإلطالة في بعض جزئيات الدرس على حسا
 م وضوح المهام واإلرشادات قبل بدء، وعدتحقيق أهدافه

التركيز على الطالب المتفوقين بصورة أكبر مع األنشطة، 
 .في بعض الدروس في األنشطة الجماعية

أساليب تقويم متنوعة، جماعية  تطبيق أغلب المعلمين •
 ،فاعليتها تفاوتتحيث ، وتحريريةردية، شفهية فو 
 وتلبية احتياجاتهم ،االستفادة من نتائجها في دعم الطالبو 

 .التعليمية
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  :)4(التوصية 
االستمرار في مساندة وتعزيز خبرات الطالب بفئاتهم المختلفة بالبرامج واألنشطة التي ُتلبي احتياجاتهم التعليمية  •

  والشخصية.

 

 ينات كافية جزئيًّاتحس الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
وعالجية للطالب بمختلف  مشروعات إثرائية ذت المدرسةُ نف   •

، مثل: "أقرأ وأرتقي"، ومسابقة "ملك جدول الضرب" في فئاتهم
 الرياضيات، ومهرجان "القراءة للجميع باللغة اإلنجليزية". 

برنامجا  امنه ؛الموهوبينالمتفوقين و نفذت برامج إثرائية للطلبة  •
بطرائق مهارات البحث العلمي، ومهارات حل المشكالت تنمية 

 إبداعية.

 

تنمية قدرات ومواهب الطالب المتفوقين والموهوبين بصورة  •
كافية، بمشاركتهم في اللجان المدرسية والمسابقات الخارجية، 
حرازهم مراكز متقدمة في بعض منها، ككأس التفوق الكشفي،  وا 

 مهارات البحث العلمي "زحام المحرقمسابقة والمركز الثاني في 
األسباب والحلول"، والفوز بدرع الفئة البرونزية في ملتقى  -

 .2018-2017البحث العلمي التاسع للعام الدراسي 
 تحسن مستوى الدعم الشخصي المقدم للطالب وفق احتياجاتهم •

 ، إال أن الدعموكوبونات الشراء ،تقديم النظارات الطبيةبالمادية 
 جاء بدرجة أقل. األولى بالرعاية النفسي للطالب

تفاوت المساندة التعليمية المقدمة للطالب على اختالف فئاتهم  •
التعليمية في البرامج واألنشطة المدرسية، خاصًة الطالب ذوي 

 .الطالب ذوي التحصيل المنخفضو  ،المتوسطالتحصيل 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 اإلعدادية للبنين االبتدائيةالحد  ة )باللغة العربية(اسم المدرس

 Al-Hidd Primary Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1957 سنة التأسيس

 102مجمع  – 207طريق  - 263مبنى  العنوان

 الحد/ المحرق المدينة/ المحافظة 

 17673432 الفاكس - 17671315 أرقام االتصال

 (12- 1فوف الدراسية )الص

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

5-6 7-9   - 

 1113 المجموع - اإلناث 1113 الذكور عدد الطلبة

 .ينتمي أغلب 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

 - - - 8 7 7 7 5 - - - - عدد الشعب

 - المستجدات الرئيسة في المدرسة
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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 
 وضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاًبا في المخرجات.كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت ب

 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

ة في معالجة التوصية، حيث لم توّفق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى فياتتقدم المدرسة بصورة غير ك
 تحسينات مناسبة. يوجد ضعف ملحوظ يتطلب معالجًة فاعلة وعاجلة.

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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  ،المنظِّمة/ المرخِّصةفي حال عدم كفاية اإلجراءات المرتبطة بالتوصيات المتعلقة بالجهات  *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. ،الالزمة من قبلها

 


