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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 
، وقد تم متابعة األولىالمحصلة العامة لزيارة الوالتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق توصيات 

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

 
 

 السابق الحكم

 . "قيد التقدم" :على تقدير ،2018 فبرايرجريت في التي أالمتابعة األولى حصلت المدرسة في زيارة  •

 
 الثانيةملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

  اتحسينات كافية جزئي   1التوصية 

 ا تحسينات كافية جزئي   2التوصية 

 ا تحسينات كافية جزئي   3التوصية 

 ا تحسينات كافية جزئي   4التوصية 

 تحسينات كافية  5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
  ستدرج ضمن المراجعات المعتادة حسب النظام.المدرسة  •
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 المحصلة العامة للزيارة
 :جراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسةإإلحداث 

 االستمرار في التدخل من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ من أجل: •

 مساندة؛ لرفع مستوى األداء العام بالمدرسةتقديم الدعم وال –

قسم ل ومعلمتان، واللغة اإلنجليزية الرياضيات يلقسم المعلمتان األوليانسد نقص الموارد البشرية المتمثل في:  –
 تفوق وموهبة، ومركز مصادر التعلم. انظام معلم الفصل، واختصاصيت

من نتائجه في تحديد أولويات العمل المدرسي، وتطوير الخطة  االستمرار في تنفيذ تقييم ذاتي دقيق شامل، واالستفادة •
 اإلستراتيجية، ومتابعتها بآليات عمل دقيقة.

 االستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية مهاراتهم األساسية في جميع المواد األساسية. •

 في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تشمل: االستمرار في تطوير برامج رفع الكفاءة المهنية، ومتابعة أثرها •

 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم بصورة فاعلة –
تنويع أساليب التقويم، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب، وتلبية احتياجاتهم التعليمية بجميع فئاتهم في  –

 الدروس وخارجها، مع تحري الدقة في تصويب األعمال الكتابية.

 
 

 ظات إضافيةملحو 
 البشرية المتمثل في: المواردسد نقص  •

 ةمعلمة أولى لقسم اللغة اإلنجليزي ‒
 .معلمتان لقسم نظام معلم الفصل ‒
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :(1)التوصية 
 االستمرار في التدخل من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ من أجل: •

 وى األداء العام بالمدرسةتقديم الدعم والمساندة؛ لرفع مست –

مات لنظام معلم الفصل، ( معل3نقص الموارد البشرية المتمثل في: المعلمة األولى لقسم الرياضيات، و)سد  –
 تفوق وموهبة، ومركز مصادر التعلم. اواختصاصيت

 
 اتحسينات كافية جزئي  الحكم: 

  األثر  اإلجراءات
اخلي والخارجي لت المدرسة بالتعاون مع فريقي الدعم الدفع   •

 ،مجموعة من المشروعات المعززة للسلوك اإليجابي للطالب
 المرشدوبرنامج " ،"السلوك من أجل التعلم" :كمشروع
 ."الطالبي

لتنفيذ  ؛وخالل الفسحة ،لت المرافق المدرسية قبل الطابورفع   •
 ،بدر أنا" بعض البرامج السلوكية ضمن برنامج "أنا بدر...

 ؛لحصر المشكالت السلوكية ؛"ووظفت برنامج "مدرستي
وزارة التربية في وتواصلت مع مكتب اإلرشاد النفسي 

 رشاد االجتماعي.لتقديم الدعم لمكتب اإل ؛والتعليم

طلعت عليها من اقت بعض الممارسات والتجارب التي طب •
مسابقات: "الصف المتميز  كتطبيقهاالمدارس المتعاونة 

  .و"نجم الشهر" ،ا"سلوكي  

فع ر وسهلت انضمامهن لبرامج  ،ء منتسباتهاتابعت أدا •
 المهنية مع إدارة التدريب. ةكفاءال

وزارة التربية والتعليم في تواصلت مع الجهات المعنية  •
وفوضت بعض  ،بخصوص سد نقص الموارد البشرية

المعلمات كمنسقات لألقسام األكاديمية كما في قسمي 
ف إحدى واللغة اإلنجليزية، إضافة إلى تكلي ،الرياضيات

 مهام اإلشراف على لجنة التفوقللقيام بالمشرفات اإلداريات 
، وقيام فنيتين إداريتين بدور اختصاصية مركز والموهبة

 مصادر التعلم.

سلوك الجزئي في األداء العام للمدرسة، خاصة التحسن  •
الحوادث السلوكية خالل  متوسطانخفض حيث الطالب، 

 % إلى0.56ن م ،2019-2018العام الدراسي الحالي 
لمدرسة، إلى ا، وزيادة انضباطهم في الحضور 0.13%

 ومشاركتهم في األنشطة الصفية والالصفية.

تسيير و لقسم نظام معلم الفصل، معلمات  (3)توفير  •
العمل في مركز مصادر التعلم، ومتابعة الطالب 
الموهوبين والمتفوقين، وال تزال الحاجة قائمة لسد نقص 

متمثل في: المعلمة األولى لقسم ال الموارد البشرية
التفوق والموهبة، ومركز  الرياضيات، واختصاصيتي

 .مصادر التعلم

حاجة المدرسة إلى معلمة أنه جدت تجدر اإلشارة إلى  •
لقسم نظام معلم ومعلمتْين لقسم اللغة اإلنجليزية،  ىأول

 الفصل.
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  :)2(التوصية 
ستفادة من نتائجه في تحديد أولويات العمل المدرسي، وتطوير الخطة االستمرار في تنفيذ تقييم ذاتي دقيق شامل، واال •

 اإلستراتيجية، ومتابعتها بآليات عمل دقيقة.

 
 االحكم: تحسينات كافية جزئي  

 األثر  اإلجراءات 
ا اعتماد   ؛المدرسي   قيم فريق القيادة من أجل النواتج الواقع   •

 عات(، واستطالSWOT) كتحليل ،على أدوات تقييم عدة
آراء منتسبات المدرسة والشركاء، ومعايير "المدرسة 

التحسين الداخلي،  ي:البحرينية المتميزة"، وتقارير فريق
واإلشراف التربوي، وتوصيات المراجعة، وزيارة المتابعة 

 السابقة.
ها ثت المدرسة بناء  على نتائج التقييم الذاتي، خطت  حد   •

ة، التي يتم متابعتها اإلستراتيجية، وخطط األقسام التشغيلي
ا في االجتماعات الدورية لفريق التحسين الداخلي، فني  

 .الخطة التنفيذيةاللوحة التدفقية لمتابعة وعبر 

نتائجه في تحديث إلى شمولية التقييم الذاتي، واالستناد  •
الخطة اإلستراتيجية، والخطط التشغيلية لألقسام التي 

في  ،هداف العامةاتسمت بترابط إجراءاتها مع مضمون األ
دقة صياغة بعض األهداف حين تفاوتت من حيث: 

 الخاصة فيها، وتحديد مؤشرات األداء.

للخطة اإلستراتيجية في تحسين  اإليجابي الجزئيالتأثير  •
بعض مجاالت العمل، كالتحسن الواضح في سلوك 

، إلى جانب ومشاركتهم في الحياة المدرسيةالطالب، 
  .كاإلدارة الصفية ربويةالتتحسين بعض الممارسات 

 

 

  :(3) التوصية
 االستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية مهاراتهم األساسية في جميع المواد األساسية. •

 
 جزئي االحكم: تحسينات كافية 

 األثر  اإلجراءات 
 الطالب وصنفت ،المدرسة االختبارات التشخيصية طبقت •

 .ا للنتائجق  فْ و  

وجماعية للطالب من الفئات  ،ا عالجية فرديةدت خطط  عأ •
 واضطراباتالخاصة كطالب: صعوبات التعلم، والتوحد، 

، الطالب الذين لغتهم األم غير العربيةو ، واللغةالنطق 
 ا. ا واضح  ا أكاديمي  وكرمت الطالب الذين حققوا تقدم  

 لتنمية ؛الهادفة والمشروعات برامجمن المجموعة طبقت  •

سية واالمتحانات تحقيق الطالب في االختبارات المدر  •
نجاح مرتفعة  ، نسب2018-2017 الوزارية للعام الدراسي

% 96تراوحت ما بين  ،في جميع المواد األساسية
تقان المرتفعة والمرتفعة توافقت مع نسب اإلو %، 100و

باستثناء تحقيق %، 97% و62التي تراوحت ما بين جد ا 
تقان منخفضة في إنسبة طالب الصف الخامس 

 .%41بلغت الرياضيات 
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"هيا  ي:مشروع"برامج التقوية"، و مثل:  األساسية اتالمهار 
ئية باللغة القرا مهاراتال لتنمية؛ (Project)نقرأ" و
 .اإلنجليزية

 ،مسابقاتالنشطة و األبعض و  نفذت األسابيع الثقافية، •
لدعم  ؛"الصغير المكتشف"و القارئ الصغير"،" مثل:

 .المتفوقينالطالب 
 

 في اكتسابهم المهاراتالحلقة األولى  طالب تفاوت •
مهارات التحدث األفضل لاكتسابهم  ظهرحيث  ،األساسية

وتوظيف التراكيب اللغوية،  ،والكتابة ،والقراءة الجهرية
المهارات كذلك والجمل االستفهامية في اللغة العربية، و 

تسابهم ، بخالف اككتمييز صفات المادة وحاالتها ،العلمية
 . التي جاءت بصورة أقل مهارات اللغة اإلنجليزيةل

 اتاكتساب طالب الصفين الرابع والخامس مهار تفاوت  •
يجاد محيط المربع، ورسم صورة  الجمع، والضرب، وا 

في الرياضيات،  اإلحداثي االنعكاس على المستوى 
المكان، الزمان و  يتوظيف القواعد النحوية كإعراب ظرفو 

الجدول و لنجوم، لالعلمية  ةتفاوت المعرفإضافة إلى 
للتعبيرين  همفي الوقت الذي ظهر فيه اكتسابالدوري، 
 ،بمستوى أقلفي اللغة اإلنجليزية والتحريري الشفهي 
 لطالب ذوي التحصيل المتدني.اخاصة 

 
 

  :)4(التوصية 
 مليتي التعليم والتعلم، بحيث تشمل:في تطوير برامج رفع الكفاءة المهنية، ومتابعة أثرها في تحسين ع االستمرار •

 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم بصورة فاعلة –
 إدارة الصف بصورة منظمة ومنتجة –
تنويع أساليب التقويم، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب، وتلبية احتياجاتهم التعليمية بجميع فئاتهم في  –

 ال الكتابية.الدروس وخارجها، مع تحري الدقة في تصويب األعم

 
 جزئي االحكم: تحسينات كافية 

 األثر  اإلجراءات 
وقوف لكثفت المدرسة الزيارات االستطالعية، والتقويمية؛ ل •

بالتعاون مع فريق  على االحتياجات التدريبية للمعلمات
 اإلشراف التربوي.

ا من عدد  قدمت ، و التمهينخصصت حصة أسبوعية لبرامج  •
"التدقيق في أعمال وأنشطة  مثل: التدريبيةورش البرامج وال

بصورة منظمة، حيث  أغلب المعلمات الدروس   إدارة •
اإلرشادات  للمواقف التعليمية، ووضوح   التخطيط  

دارة  والت وقت التعلم  سلوك الطالب، واستثمار   عليمات، وا 
كساب ا  و  ،بصورة مناسبة في تحقيق أهداف الدروس
وتعزيز  هم،الطالب المهارات األساسية، مع تشجيع
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الطلبة"، و"تنمية مهارات التفكير العليا"، و"اإلدارة الصفية 
التطويرية بالتعاون مع النقاشية و الناجحة"، وعقدت الجلسات 

  .فريقي الدعم الداخلي والخارجي

نظمت الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية، وتابعت أثر  •
نماذج استعراض التغذية الراجعة، و  بتقديم ؛البرامج التدريبية

 .الدروسمن 

ستراتيجيات إتربوية متنوعة حول  نشراتزودت المعلمات ب •
ى ل  وْ والمعلمات األ   ،جددالتعليم، وقدمت الدعم للمعلمات ال

 بالرعاية.

كسباق السيارات، والميداليات  ،تعلمهم بأساليب عدة
"مصروفي التحفيزي مشروع الالبرونزية، وبطاقات 

 بادخاري".

ستراتيجيات تعليمية متنوعة في أغلب إتوظيف المعلمات  •
الدروس، مثل: األلعاب القرائية، وتمثيل األدوار، 

 ،فكر"ستراتيجية ا  والتجريب العلمي، والتفكير الناقد، و 
 ،مع توظيفهن الموارد التعليمية المختلفة، "شارك ،زاوج

ظهر حيث وأركان البيئة الصفية،  ،كالسبورة اإللكترونية
بعض دروس نظام معلم في توظيفها بصورة أفضل 

اإلنجليزية بالصف اللغة و  ،دروس اللغة العربيةالفصل، و 
 ،بالصف الرابع والرياضيات ،وفي دروس العلومالخامس، 

كون إذ تأثرت ب ؛في بقية الدروس بخالف تفاوت فاعليتها
التعليمات لعملية التعليمية، وعدم وضوح ل االمعلمة محور  

دروس اللغة ما في بعض ك ،األدوار في التعلم التعاونيو 
 اإلنجليزية.

ما بين في أغلب الدروس  أساليب التقويم تتنوع •
الفردية المالحظة، والتقويمات الشفهية، والتحريرية، 

الطالب االستفادة من نتائجها في دعم  إال أن   الجماعية،و 
إذ تأثر ذلك  ؛اكان متفاوت   ذوي التحصيل المنخفض

عتماد على الوامقدمة للطالب، التغذية الراجعة العمومية ب
زمالئهم، فضال عن تفاوت في مساندة الطالب المتفوقين 

نوعية األنشطة المقدمة، ودقة  :األعمال الكتابية من حيث
 .هاتصويب
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  :)5(التوصية 
 عة.االستمرار في تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وتعزيز خبراتهم واهتماماتهم باألنشطة الصفية والالصفية المتنو  •

 
 الحكم: تحسينات كافية 

 األثر اإلجراءات 
 بهدف من األنشطة والفعاليات؛ نفذت المدرسة مجموعة •

 ،"كأنشطة "األسابيع الثقافية ،بأنفسهم الطالب ثقة زيادة
ــ فعاليات "، وفيمتعتي فسحتي"و  الفرق واللجان الطالبية كـ

الدروس  في أدوارهم على تفعيل عالوةالكشافة"،  "فريق
 و"المذيع الصغير". ،"الطالب المعلم" بدوري:امهم بقي

الصباحي، وعززت  الطابور قبل ما نوعت في أنشطة •
مشاركة الطالب في تقديم برامج اإلذاعة الصباحية عبر 

 و"فارس الصباح"، ،"مدرستي باح الخير"ص :برنامج
 .الداخلية والخارجية المسابقات في هموشاركت

 التعلم، وتحملهم نحو مودافعيته بأنفسهم، الطالب ثقة •

تهم قيادبصورة مناسبة في الدروس، برزت عند  المسئولية
المناسب  تفاعلهم، و همألقران هموتقويممجموعات العمل، 

الحوار،  على قدرة وا فيهاأظهر  التي الجماعية األنشطة في
 .الرأي بداءا  و 

 ،زيادة حماس الطالب للمشاركة في الحياة المدرسية •
 والفسحة، ،الصباحي يات الطابورفعالكمشاركتهم في 

وتفعيلهم ألنشطة ومسابقات البرنامج السلوكي التحصيلي 
بدور "المسعف وقيامهم  مثل: "قطار تعديل السلوك"،

لفعاليات المدرسة  "مراسلو بدر"الصغير"، وتغطية فريق 
 ، وقيام فريق "األمن الطالبي" بحفظ النظام. اإعالمي  

 بعض المسابقات، في ة،متقدم مراكز المدرسة تحقيق •

 والتعليم لألنشطة التربية وزير جائزة في الثالث كالمركز

في القرآن الكريم مسابقة والمركز الثاني في ، والفنية الثقافية
 .2018-2017 الدراسي عامال
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 نينبدر الكبرى االبتدائية للب اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Badr Al-Kobra Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1982 سنة التأسيس

 814مجمع  - 1401طريق  - 739مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17683328 الفاكس 17687457 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )

 يةالثانو  اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 578 المجموع - اإلناث 578 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

 - - - - - - - 4 4 4 4 4 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :فيتمثلت ، 2019 - 2018الحالي  الدراسيتعيينات جديدة في العام  •

 نظام معلم الفصل علماتم (3) –

 اإلنجليزيةمعلمة في قسم اللغة  –

 اختصاصية صعوبات تعلم  –

 اختصاصية إرشاد اجتماعي ثانية. –
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

المدرسة تقدم ا ملحوظ ا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات  تحرز
 كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاب ا في المخرجات.

 تحسينات كافية

ى إحداث تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إل
 تحسينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئي ا في المخرجات.

 تحسينات كافية جزئي ا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2ول جد

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 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  *
 الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. فإنه لن يتأثر الالزمة من قبلها

 


