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

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

 السابق الحكم

 "غير مالئم".  :على تقدير ،2018فبراير جريت في أفي زيارة المراجعة التي حصلت المدرسة  •

 
 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 
 
 
 
 

 الوصف *التوصيات

  جزئيًّاسينات كافية تح 1التوصية 

 جزئيًّاسينات كافية تح 2التوصية 

 جزئيًّاسينات كافية تح 3التوصية 

 جزئيًّاسينات كافية تح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 .متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا •
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 لمحصلة العامة للزيارةا
 لعمل على استقرار الهيئتين اإلدارية والتعليمية؛ لرفع مستوى األداء العام للمدرسة.ااالستمرار في  •

االستمرار في االستفادة من نتائج التقييم الذاتي، في تطوير الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية، بالتركيز على  •
 أداء دقيقة، ومتابعة تنفيذها بآليات واضحة.أولويات التطوير، وتضمينها مؤشرات 

 .األساسية في جميع الموادلديهن المهارات األساسية  وتنمية، الطالبات أكاديميًّاإنجاز االستمرار في رفع مستوى  •

 على: بالتركيزم، التعليم والتعل   للمعلمات في تحسين عملياتفي متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية  االستمرار •
 التقويم من أجل التعلم -
 يم المساندة التعليمية للطالبات بفئاتهن المختلفة، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المتدني داخل الدروس.تقد -

 
 

 ملحوظات إضافية
لقسمي: اللغة العربية،  نيي  المعلمتين األول  و  : مديرة مدرسة مساعدة ثانية،المتمثل في ،نقص الموارد البشرية سد •

   .والرياضيات
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :)1(التوصية 
 على استقرار الهيئتين اإلدارية والتعليمية؛ لرفع مستوى األداء العام للمدرسة. العمل •

 

 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

 األثر  اإلجراءات 
تواصلت المدرسة مع الجهات المعنية في وزارة التربية  •

ستقرار الهيئتين اإلدارية العمل على اوالتعليم، بشأن 
، وكلفت معلمات للقيام بمهام التنسيق في والتعليمية

 .األقسام التي تخلو من المعلمات األوليات
نظمت مجتمعات التعلم للقيادة العليا مع المدارس األخرى،  •

في اجتماعات  الممارساتنماذج من وزودت المنسقات ب
؛ "الغربييوم في حياة "فريق التحسين الداخلي، ونفذت 

الزيارات الصفية،  تقييملتدريب وتمكين القيادة الوسطى من 
ودربت المعلمات الجدد على تطبيق إستراتيجيات التعليم 

 .والتعلم
"تنمية  :والمعلمات الجدد على برنامج المنسقات دربت •

ورعاية المعلمات األوليات والمعلمات الجدد"، ضمن 
  ."القيادة المبدعة" :مشروع

وانتقال ديرة المدرسة للعام الثاني على التوالي، استقرار م •
: أقساممن معلمات أوليات  أربعو ، نين المساعدتيالمديرت

اللغة العربية، و ، اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم
، في المواد األساسيةوتعيين مجموعة من المعلمات الجدد 

بجانب توفير مديرة مدرسة مساعدة كبديل إلحدى 
 خالل العام الدراسي الحالي ين المساعدتينالمديرت
2018-2019. 

ن تحسك، ن جزئي في األداء العام للمدرسةإحداث تحس •
الطالبات وتقدمهن األكاديمي في نتائج  أداء مستوى

التحسن الجزئي ، والمواقف التعليمية، وكذلك االمتحانات
 عمليتي التعليم والتعلم. في فاعلية

جوانب الشخصية لدى التحسن الواضح في تعزيز ال •
 الطالبات.

تجدر اإلشارة إلى حاجة المدرسة إلى مديرة مدرسة  •
ي: اللغة العربية، قسممساعدة ثانية، ومعلمتين أوليين في 

 .  والرياضيات
 
 

  :)2(التوصية 
ويات التطوير، من نتائج التقييم الذاتي، في تطوير الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية، بالتركيز على أول االستفادة •

  وتضمينها مؤشرات أداء دقيقة، ومتابعة تنفيذها بآليات واضحة.
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 الحكم: تحسينات كافية جزئيًّا

 األثر  اإلجراءات 
التقييم الذاتي والتخطيط المدرسة تشكيل فريقي عادت أ •

 ،نفذت ورش عمل ومشاغل تدريبيةاإلستراتيجي، و 
 ."القيادة المبدعة" :مشروعك

من معايير المدرسة البحرينية  فيدة  قيمت واقعها مست •
، االمتحانات(، وتحليل نتائج SWOTالمتميزة، وتحليل )

  .وتوصيات المراجعة السابقة
طورت خططها اإلستراتيجية عدت مصفوفة األولويات، و أ •

، بجانب تضمينها التنفيذية وفق أولويات العملوالتشغيلية و 
عيل لوحة ركن لمتابعة، بتفات للتنفيذ واوآلي مؤشرات أداء،

الستفادة منها في وا ،المؤشرات، وتحديثها بصورة مستمرة
 .تحسين أداء العمل المدرسي

نفذت جلسات تخطيط مشتركة بين معلمات األقسام؛ لبناء  •
 .الخطط التشغيلية لألقسام

فاعلية  علىالمدرسية فاعلية تنفيذ الخطط  انعكاس تفاوت •
ليم والتعلم، عمليات التعاألداء العام للمدرسة، خاصة 

أفضلها ، حيث جاء كساب الطالبات المهارات األساسيةا  و 
، وبصورة أقل في اللغة العربيةالرياضيات و دروس في 

 اللغة اإلنجليزية.

 
 

  :(3)التوصية 
  ، وتنمية المهارات األساسية لديهن في جميع المواد األساسية.أكاديميًّاإنجاز الطالبات  مستوىرفع  •

 
 كافية جزئيًّاالحكم: تحسينات 

 األثر  اإلجراءات 
طبقت المدرسة االختبارات التشخيصية في المواد  •

األساسية، ونفذت بعض المشروعات؛ لتنمية المهارات 
أستطيع"، و"أنا متقنة"، و"أنا أنا األساسية للطالبات، مثل: "

 .ماهرة"
: "إسعافات لغوية"، و"توقف منها ،عدةمشروعات ذت نف •

القراءة لدى التعبير الكتابي و رتي واقرأ"؛ لتنمية مها

حانات ق الطالبات نسب نجاح مرتفعة في االمتيتحق •
الوزارية في جميع المواد األساسية في العام الدراسي 

%، جاء 99% و82تراوحت ما بين ، 2017-2018
أقلها في اللغة اإلنجليزية بالصف الثاني اإلعدادي، في 

% 17حين يحققن نسب إتقان متباينة تراوحت ما بين 
 %، جاء أقلها في العلوم بالصفين األول والثاني.54و
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"أثرياء الرياضيات"، و، الطالبات في اللغة العربية
(؛ لتنمية المهارات الحسابية، وطبقت Easy Mathو)

 .التجارب العلمية في المعامل والمختبرات االفتراضية
لقسمي لتنمية المهارات األساسية  ؛خصصت حصة مكتبية •

 العربية واإلنجليزية. :تيناللغ
"أحب العربية" للطالبات الالتي لغتهن األم  :بقت برنامجط •

صعوبات التعلم في اللغة العربية  :غير العربية، وبرنامجي
 لمتفوقات.ا للطالبات (CPSوالرياضيات، و)

والالتي تحسن  ،الطالبات الالتي حققن نتائج مرتفعة كرمت •
 مستواهن التحصيلي.

ا في معظم الدروس، ا متفاوت  دم  قالبات تالط أغلبتحقيق  •
حيث ظهر بصورة أفضل في دروس الرياضيات، واللغة 
العربية، والعلوم، وبصورة أقل في دروس اللغة اإلنجليزية، 

مقارنة بمستويات لمتفوقات تقدم مستوى الطالبات ابجانب 
 بقية الفئات في معظم الدروس.

لمفاهيم في وا ،والمعارف ،اكتساب الطالبات المهارات •
المواد األساسية بصورة متفاوتة، ظهرت في بعض الدروس 

في  التعامل مع متباينة المثلثكمهارة  بمستوى أفضل،
الرياضيات، وصياغة اسم الفاعل من الفعل الثالثي وغير 

أنواع العالقات بين الثالثي في اللغة العربية، واستقصاء 
ارات في العلوم، في حين ظهرت مه المخلوقات الحية
وفهم المضمون بصورة أقل في اللغة  ،التحدث والكتابة

 اإلنجليزية.
 
 

  :)4(التوصية 
 أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمات في تحسين عمليات التعليم والتعلم، بالتركيز على: متابعة •

 التوظيف الفاعل لإلستراتيجيات التعليمية -
 التقويم من أجل التعلم -
 ورة منظمة ومنتجةإدارة وقت التعلم بص -
تقديم المساندة التعليمية للطالبات بفئاتهن المختلفة، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المتدني داخل الدروس  -

 وخارجها
 الطالبات األدوار القيادية، وتحملهن المسئولية في الدروس. تولي -

 
 االحكم: تحسينات كافية جزئيًّ 

 األثر  اإلجراءات 
المدرسة االحتياجات التدريبية للمعلمات، ونفذت  حصرت •

العديد من الورش والمشاغل التدريبية داخل المدرسة 
ظهرت  ،معظم المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم تطبيق •

مناسبة في دروس الصف األول فاعليتها بصورة 
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"اإلستراتيجيات الفاعلة"، و"التقويم من أجل  مثل: ،وخارجها
 التعلم"، و"اإلدارة الصفية".

قيمت مجموعة من الزيارات الصفية، ونظمت الزيارات  •
المتعاونة، وحللت نتائج التبادلية بين األقسام والمدارس 

للوقوف على جوانب القوة، وتلك التي تحتاج إلى  ؛الزيارات
 التغذية الراجعة للمعلمات حولها. تقدمو ، تحسين

طالبات الطالبات إلى مستويات، وأسندت لل صنفت •
متفوقات األدوار القيادية، وقدمت المساندة للطالبات ال

إضافة مايز، ذوات التحصيل المتدني من خالل مراعاة الت
تقديم ورش عمل للمعلمات حول "دعم فئات إلى 

 الطالبات".

أفضل في دروس الصف الثاني اإلعدادي، وبصورة 
للعملية ا حيث كانت الطالبات فيها محور   ،اإلعدادي

يات االستقصاء، بتطبيق إستراتيجلتعل مية التعليمية ا
والمناقشة، واألسئلة من أجل  ،والحوار ،والطالبة المعلمة

مما ساهم في إكساب الطالبات معارف الدروس  ؛التعلم
خاصة في دروس الرياضيات واللغة العربية،  ،ومهاراتها

ستراتيجيات بصورة متفاوتة تلك اإلفي حين ظهرت فاعلية 
 .الصف الثالث اإلعدادياإلنجليزية ب اللغةفي دروس 

 ،بين األساليب الشفهية والكتابية التقويم أساليبع يتنو  •
 ،مع توظيف التقويمات اإللكترونية ،والجماعية الفردية
من قبل بعض المعلمات، إلى جانب  (Plickers) :مثل

توظيف "قائمة الطعام"؛ لتقديم األنشطة المتمايزة كما في 
ة، في حين ظهرت فاعلية هذه دروس اللغة العربي

األساليب بصورة أقل في دروس اللغة اإلنجليزية باالعتماد 
التي  ،على التقويمات الشفهية، والكتابية الجماعية

اقتصرت المشاركة فيها على الطالبات المتفوقات، واعتماد 
الطالبات ذوات التحصيل المتدني على نقل اإلجابات من 

 زميالتهن. 
لمات وقت التعلم بصورة مناسبة؛ من أغلب المعتدير  •

خالل إعطاء الوقت المناسب لتحقيق األهداف حسب 
أهميتها، مع تسلسل العرض، ووضوح اإلرشادات قبل تنفيذ 

 األنشطة.
 المساندة التعليمية المقدمة للطالبات بفئاتهن تفاوت فاعلية •

إذ ظهرت بصورة أفضل في معظم  ؛التعليمية المختلفة
ول والثاني، من خالل المرور على دروس الصفين األ

عادة شرح  المجموعات، وتقديم التغذية الراجعة الفردية، وا 
استفادت حيث األجزاء غير الواضحة وتعزيزها باألمثلة، 

ة ، إال أن فاعليبصورة أكبر منها الطالبات المتفوقات
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خاصة بقية الفئات، للم تكن بالمستوى نفسه االستفادة منها 
لكون المساندة عامة  ؛الث اإلعداديالصف الثطالبات 

األخطاء بدرجة كافية، إضافة  تصويبدون تركيز على 
الكافي من  قإلى االنتقال السريع بين األهداف دون التحق

 تحقيق الطالبات لها. 
الطالبات على اختالف فئاتهن التعليمية بصورة  مساندة •

 كتفعيل البوابة التعليمية ،مناسبة في البرامج المدرسية
باألنشطة اإلثرائية والعالجية، وتنفيذ مشروعي: "أنا 

و"نتعاون لنرتقي"، مع إشراكهن في مسابقاٍت  ،أستطيع"
وخارجها؛ كمسابقة "الخبر الصحفي"  عدة داخل المدرسة

الطالبات فيها المركز األول، وقد أثمرت هذه  تالتي أحرز 
في نتائج الطالبات، وتقدمهن في نسبيًّا الجهود تحسن ا 

 غلب الدروس.أ
 اأدوار   - خاصة الطالبات المتفوقات –الطالبات  تولي •

قيادية مناسبة في معظم الدروس، كقيادتهن مجموعات 
"الطالبة المقيمة"، و"الطالبة  العمل، وقيامهن بدوري:

العارضة"، وتحملن مسئولية تعلمهن باالعتماد على 
كتحليلهن األفالم  ،االستقصاء الفردي والتعلم الذاتي

التعليمية، واستقصائهن خصائص الثدييات في دروس 
 العلوم.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 8                                                                                               2019أبريل 8–  مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات –الزيارة األولى  –تقرير المتابعة 

 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 West Riffa Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1987 سنة التأسيس

 910مجمع  – 1028طريق  - 1140مبنى  العنوان

 الجنوبية /الرفاع الغربي المدينة/ المحافظة 

 17650501 الفاكس 17661234 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

        - 7         -9                 - 

 690 المجموع 690 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .المحدودإلى أسر من ذوات الدخل  الطالباتأغلب  تنتمي االجتماعية للطلبة ياتالخلف

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 7 7 8 - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، تمثلت في:2019-2018العام الدراسي الحالي في مستجدات الأهم  •
في شهر  مان من المدرسة، وتوفير بديل إلحداهين المساعدتيتقال المديرتان -

 2018ديسمبر
 إلنجليزية، والرياضيات، والعلوم،: اللغة االتالية انتقال المعلمات األوليات لألقسام -

 اللغة اإلنجليزية، والعلومبديلتين لقسمي: أوليين ، وتوفير معلمتين اللغة العربيةو 
( 3( للعلوم، )3للغة العربية، ) (4: )األقسام التالية في معلمات جدد تعيين -

 .( للغة اإلنجليزية4للرياضيات، )
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 2ملحق 
 

 : 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 
 ة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاب ا في المخرجات.كبير 

 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

في معالجة التوصية، حيث لم توّفق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى  كافيةقدم المدرسة بصورة غير تت
 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   لمدرسة إجراءات فاعلة في إحداث تحسينات كافية في جميع التوصيات. اتخذت ا

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

 

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

 


