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 المقدمة

 

مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة  في يوم واحد عهدعة للممت زيارة المتابت
خالل الزيارة تقييم  وقد تم توصيات آخر زيارة مراجعة، والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق

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

 السابق الحكم

 . "غير مالئم"على تقدير  2017نوفمبر جريت في أالتي  المراجعةفي زيارة  عهدحصل الم •
 

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 نص التوصيات موجود داخل التقرير.* 
 

 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

  ائي  سينات كافية جز تح 1التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 2التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 3التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 .متابعة ثانية بعد ستة أشهررة حتاج إلى زياي عهدالم •
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 زيارةالمحصلة العامة لل
 : ما يلي، يتطلب بالمعهد إلحداث إجراءات وتحسينات كافية

رفع ما يضمن بتقديم المساندة الالزمة من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لدعم قيادة المعهد؛ االستمرار في  •
بناء خطة إستراتيجية يستفاد من نتائجه في و تطبيق تقييم ذاتي دقيق يالمس الواقع، من خالل  ،مستوى األداء العام

 .توفير اختصاصي إرشاد اجتماعي إضافي، إضافة إلى تركز على أولويات التحسين

كسابهم المهارات األساسية في المواد الدراسية، خاصة  االستمرار في  • في  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 
 المرحلة اإلعدادية.

ا، ومتابعة أثرها بدقة؛ في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث ين مهني  برامج رفع كفاءة المعلمتعزيز في  االستمرار •
 تركز على: 

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة ومتنوعة -

 أكثر إنتاجية الدروس بصورة وقت التعلم في إدارة -

 ة المختلفة.أساليب تقويم فاعلة؛ واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب بفئاتهم التعليمي توظيف -

 الطالب ومساندتهم على اختالف فئاتهم، في الدروس، واألعمال الكتابية، والبرامج المدرسية.دعم في  االستمرار •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
توى األداء ما يضمن رفع مسبالمساندة الالزمة من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لدعم قيادة المعهد؛  تقديم •

 العام من خالل: 
تيجية تركز على أولويات يستفاد من نتائجه في بناء خطة إستراو تطبيق تقييم ذاتي دقيق يالمس الواقع،  -

 التحسين.

 نقص الموارد البشرية المتمثل في: سد -
o  .المعلمين األوائل ألقسام: اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم 
o  ي.إرشاد اجتماعي إضافاختصاصي 

 

 اتحسينات كافية جزئي   :الحكم

 األثر اإلجراءات
مع فريق الدعم الخارجي بقيادة المعهد تواصلت إدارة  •

أداء مستوى لرفع  ؛لتقديم الدعم الالزم ؛رئيس المدارس
 نقص الموارد البشرية.سد و  ،المعهد

من التجارب المتميزة في التخطيط والتدريب  ستفادتا •
حفص، وجد كمدرسة خولة، مدارس التوأمة والمساندة ل
ى لإالممارسات اإليجابية  تونقل ،بناتللثانوية الوالمحرق 

لبرامج رفع الكفاءة  افرص   هتوفير الى إضافة  .لمعهدا
 ائقطر كورشة  المهنية لكل من الكوادر التعليمية واإلدارية

تدريس اللغة اإلنجليزية، وأخرى في كيفية تصحيح 
  .اليومية للطالب واإلعمال ،والواجبات ،الكراسات

رئيس المدارس؛  بالتنسيق مع ورشة عمل المعهد عقد •
في  وورش عمل أخرى ،التشغيلية لألقسام طالخط عدادإل
موجهة  واإلدارة الصفية ،ستراتيجيات التعليم والتعلمإ

 .للمعلمين

والخطط التشغيلية،  ،كل من: الخطة اإلستراتيجيةإعداد  •
والتي ركزت على الجوانب الحاكمة للعمل بالمعهد، 

حتياجات المختلفة له، إضافة  إلى الجوانب المرتبطة واال
 بتوصيات تقرير هيئة جودة التعليم والتدريب. 

برامج و  ،ستراتيجياإل والتخطيط ،أثر التقييم الذاتي انعكاس •
التنمية المهنية بصورة متفاوتة على إنجاز الطالب 

جاء بصورة و  ،في معظم الدروسوالتعليم والتعلم  كاديميألا
  .المرحلة الثانوية أفضل في

الموارد البشرية المتمثل في المعلمين األوائل  نقصد س •
وال يزال  ،والعلوم ،والرياضيات ،اللغة اإلنجليزية :ألقسام

 الختصاصي إرشاد اجتماعي إضافي.المعهد بحاجة 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب

 4                                                                         2018أكتوبر  17 – المعهد الديني اإلعدادي والثانوي – األولىة الزيار  –تقرير المتابعة 

؛ لحصر جوانب القوة، وتلك (SWOT)تحليل استخدم  •
 .لتحدياتالتي تحتاج إلى تطوير، وتحديد الفرص، وا

العليا  تينصفية منتظمة من قبل اإلدار  زيارات ذنف   •
نتائجها في تحديد من  للمعلمين واستفادت ،والوسطى

عداد برامج التنمية المهنيةاحتياجاتهم، و   المختلفة. ا 

 
 

  :2التوصية 
كسابهم المهارات األساسية في الموا رفع • في المرحلة  د الدراسية، خاصة  مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

 اإلعدادية.
 

 اتحسينات كافية جزئي   :الحكم

 األثر اإلجراءات
وفق ا لتحليل  ؛د مستويات الطالب التعليميةعهالم صن ف •

االمتحانات و  ،والتشخيصية ،نتائج االختبارات المسحية
 الوزارية في المواد والمقررات األساسية والتخصصية.

 ،ية؛ لرفع المستوى التحصيلي للطالبذ البرامج العالجنف   •
 الطالب ذوي التحصيل المتدني، مثل: خاصة  
  تدريب الطالب على نماذج من االمتحانات النهائية

 السابقة في جميع المواد األساسية
  االختبار الدوري الموحد في اللغة اإلنجليزيةتطبيق 
  تخصيص األسبوع األول من الدراسة في تدريس

 ة في المرحلتينالمهارات األساسي
  إعداد مذكرات ألغلب المواد األساسية في المرحلتين

اإلعدادية والثانوية، كمذكرة مراجعة للغة اإلنجليزية 
 لمرحلة الثانويةبا

 ذوي لرفع مستوى الطالب  ؛تفعيل حصص تقوية

في  استقرار نسب إتقان الطالب في االرتفاع، خاصة   •
العلوم الشرعية، واللغة العربية، باستثناء بعض مقررات 

العلوم الطبيعية في و  ،واللغة اإلنجليزية ،الرياضيات
تراجع نسب اإلتقان في المرحلة في حين ت ،المرحلة الثانوية

في أغلب المواد األساسية، خالل العام الدراسي اإلعدادية 
2017-2018 . 

تفاوت مهارات الطالب األساسية، حيث جاءت مهارات  •
والتطبيق على القواعد  ،والكتابة ،اللغة العربية كالقراءة

النحوية بصورة مناسبة في أغلب الدروس، وكذا مهارات 
ثل العلوم الشرعية كاستنباط معاني مفردات الحديث، وبالم

التجريب  فياالستنتاج كالمقارنة و  ،مهارات العلوم الطبيعية
جاءت مهارات الرياضيات بصورة  في حين ،العلمي
يجاد ما في ك ،متفاوتة حل أنظمة المعادالت الخطية، وا 

اكتساب  في الطالبمستوى تفاوت  غير أن ،محيط الدائرة
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 .المتدني التحصيل
 ؛مشروع "أنا األفضل"كالمشروعات الداعمة للمنهج،  أعد   •

ورفع مستوياتهم  ،طالب في الصفوفإلثارة دافعية ال
 .ةالتحصيلي

 لمهارات األساسية كإجراء العمليات الحسابية على األعدادا
مهارات الطالب في . كما تفاوتت في ذلك رأث   الصحيحة،

بصورة  في المرحلة الثانويةوظهرت  ،اللغة اإلنجليزية
 .أفضل من المرحلة اإلعدادية

 

 

  :3التوصية 
 ا، ومتابعة أثرها بدقة؛ في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز على:برامج رفع كفاءة المعلمين مهني   تعزيز •

 إستراتيجيات تعليمية فاعلة ومتنوعة توظيف 
 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة 

 أساليب تقويم فاعلة؛ واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة. توظيف 

 
 اتحسينات كافية جزئي   :الحكم

 األثر إلجراءاتا
الحاجات التعليم والتعلم، وحصر  فريق   المعهد  ل فع   •

 التدريبية للمعلمين األولى بالرعاية.

، مثل: "أساليب امهني   المعلمين لتنمية ا؛وورش   برامج قدم •
"، إضافة إلى تفعيل الزيارات التعلم التقويم" و"إدارة وقت
 . ، وزيارة المدارس األخرىداخلي ا التبادلية بين المعلمين

الزيارات الصفية؛ لغرض متابعة أثر التدريب، مع  ذنف   •
 تفعيل استمارة المحاورة البعدية.

تفعيل المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركزت في  •
السؤال من أجل التعلم، والتعلم التعاوني غير واضح 

العارض  ، مثل:األدوار، مع توظيفهم موارد تعليمية
لتجريب العلمي، والتي اإللكتروني، وأوراق العمل، وأدوات ا

جاءت فاعلية تطبيقها متفاوتة في إكساب الطالب أهداف 
ما بصورة أفضل في بعض الدروس، كفظهرت الدروس، 

والعلوم الشرعية، وبصورة أقل  ،واللغة العربية ،العلومفي 
 في اللغة اإلنجليزية.

الدروس بصورة متفاوتة، فهي أفضل في  إدارة المعلمين •
من حيث تهيئة بيئة مالئمة  ،عليميةمعظم المواقف الت

للتعلم ال تسودها الفوضى، وكذا من حيث التخطيط 
للموقف التعليمي، والتدرج في عرض أجزاء الدرس، غير 

، من حيث اإلطالة في التعلم إدارة وقت في أنها أقل فاعلية
كاألنشطة االستهاللية، أو سرعة  مكونات الدرسبعض 
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 ،تأكد الكافي من حدوث التعلماالنتقال بين األنشطة دون ال
والعلوم الشرعية، أو قلة كفاية الوقت  ،الرياضياتما في ك

 اللغة اإلنجليزية. في  ، خاصة  في التقويم الفردي الكتابي
توظيف المعلمين أساليب تقويم متنوعة في الغالب، شفهية  •

 بصورةوكتابية، فردية وجماعية، جاءت فاعلية تطبيقها 
س، حيث المتابعة الفاعلة من قبل أفضل في بعض الدرو 

غير أن بعضها المعلمين خالل التقويم الفردي الكتابي، 
نقل الطالب لإلجابات دون الحرص على ب اآلخر تأثر

الرياضيات واللغة اإلنجليزية، أو استفراد فئة ما في التعلم ك
مع تفاوت  بالحل في التقويم الجماعي كالعلوم الشرعية،

 .تأكد من حدوث التعلمحرص المعلمين على ال

أغلب المعلمين أنشطة وأعماال  كتابية متدرجة  تطبيق •
الصعوبة، مع متابعتها بصورة منتظمة، وتقديم التغذية 
الراجعة حولها، إال أنه ينقصها التركيز بصورة أكبر على 

   مراعاة التمايز وتحدي قدرات الطالب.
 

 

  :4التوصية 
 فئاتهم، في الدروس، واألعمال الكتابية، والبرامج المدرسية. الطالب ومساندتهم على اختالف دعم •

 
 اتحسينات كافية جزئي   :الحكم

 األثر اإلجراءات
فئات الطالب التعليمية المختلفة وفق ا لتحليل المعهد صن ف  •

 نتائج االختبارات المتنوعة.
البرامج اإلثرائية للطالب المتفوقين والموهوبين، كتنظيم  أعد   •

المختلفة، مثل: "المسابقة اللغوية الكبرى"،  المسابقات
و"التجارب العلمية البديلة"، و"مسابقة القرآن الكريم والسنة 
النبوية"، و"فارس النحو"، و"فارس القافية"، و"تحدي 

المقدمة للطالب حسب فئاتهم  تفاوت المساندة التعليمية •
على فيها حيث يتم التركيز التعليمية في الدروس، 

فئات، من حيث تنمية ال ةالمتفوقين بصورة أكبر من بقي
وتحدي قدراتهم، كاالستنتاج  ،مهارات التفكير العليا لديهم

الدعم المقدم لعموم الطالب والمقارنة في العلوم، غير أن 
 ت المساندة التعليميةقتصر ا، و غير م وجهةجاء بصورة 
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 القراءة"، ومسابقة "التحدي في الرياضيات".
م  • الطالب المتفوقين والمشاركين في الفعاليات المختلفة كر 

 الصباحي. في الطابور
 شك ل لجنة خاصة لرعاية طالب صعوبات التعلم. •
البرامج العالجية للطالب ذوي التحصيل المتدني، ذ نف   •

كدروس التقوية، وبعض المشروعات المعززة للمهارات 
   .(spelling bee):األساسية، مثل

م الورش التدريبية لجميع المعلمين حول تدقيق األعمال نظ   •
لح ،الكتابية للطالب التغذية الراجعة، مع تصنيف اقها بوا 

المختلفة، ووضع سجل  هما لفئاتاألعمال الكتابية وفق  
 لمتابعة األعمال الكتابية. 

الفروق الفردية يراعى فيها أنشطة وواجبات متمايزة  أعد   •
 بين الطالب.

قام باالحتفاء باألعمال الكتابية للطالب في األركان  •
 الصفية.

للطالب  تكن كافية ولم الرياضيات،ما في على فئة منهم ك
  .كما في اللغة اإلنجليزيةمتدني، الالتحصيل ذوي 

المشاركة في تفاوت الطالب المتفوقين والموهوبين في  •
المسابقات الخارجية، مع حصولهم على مراكز متقدمة في 

احات القرآن الكريم" بعضها، كالمركز األول في مسابقة "و 
 على مستوى المدارس الثانوية.
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 المعهد الديني اإلعدادي والثانوي اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Religious Intermediate Secondary Institute اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1980 سنة التأسيس

 324مجمع  –شارع الشيخ عبداهلل بن خالد  - 373مبنى  العنوان

 العاصمة الجفير/ المدينة/ المحافظة 

 17727293 الفاكس 17712434 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

       - 7        -9 10             -12 

 414 المجموع - ناثاإل  414 الذكور عدد الطلبة

 .سر من ذوات الدخل المتوسطأينتمي معظم الطالب إلى  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 2 2 2 3 3 3 - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
 :تمثلت فيما يلي 2019-2018 جديدة خالل العام الدراسي الحالي تعيينات •

 والعلوم ،والرياضيات ،اللغة اإلنجليزيةلألقسام التالية: ثالثة معلمين أوائل  -
 رياضيات.لل (1)علوم، ولل (2و)شرعيات، لل (1) :ين جددعلمأربعة م -

 
 

 



 

 والتدريب هيئة جودة التعليم 

 9                                                                         2018أكتوبر  17 – المعهد الديني اإلعدادي الثانوي – األولىالزيارة  –تقرير المتابعة 

 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئي ا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *حكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة: ال2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

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

 


