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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  وقد تم وفق المحصلة العامة لزيارة المتابعة األولى،والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة 

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

 السابق الحكم
 ". قيد التقدمعلى تقدير " 2017نوفمبر  جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 المتابعة الثانيةزيارة ملخص نتائج 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

 ات كافية جزئي  سيناتح 1التوصية 

 اكافية جزئي   سيناتتح 2التوصية 

 ات كافية جزئي  سيناتح 3التوصية 

 ات كافية جزئي  سيناتح 4التوصية 

 اتحسينات كافية جزئي   5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة

 .حسب النظام رج ضمن المراجعات المعتادةالمدرسة ستد •
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 المحصلة العامة للزيارة
 : ما يليإلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب 

، االستمرار في دعم المدرسة من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لضمان رفع مستوى األداء العام للمدرسة •
وبرامج فاعلة في  ،خاصًة فيما يرتبط بتنمية سلوك الطالب وزيادة وعيهم، والتنسيق مع المدرسة في تطبيق مشروعات

 دعم ذلك.

الخطة اإلستراتيجية، وفق آليات تطبيق االستفادة من نتائجه في تطوير االستمرار في تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، و  •
 وعي بالواقع المدرسي.ومتابعة دقيقة، وشاملة، تتوافق وال

في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، على أداء المعلمين، في توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة،  االستمرار •
 تركز على:

 رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية مهاراتهم األساسية في جميع المواد األساسية -
 ادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف مستوياتهمالتقويم من أجل التعلم، واالستف -
 إدارة وقت التعلم في الدروس بصورة منتجة -
لمشاركة الطالب بجميع فئاتهم في الدروس، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية،  ؛الفرص إتاحة -

 المسئولية. وتحملهم

 ساندتهم على اختالف فئاتهم في الدروس، والبرامج واألنشطة المدرسية.االستمرار في دعم الطالب وم •

في تجهيز المرافق المدرسية، كالمعامل والمختبرات، ودورات المياه، من حيث صيانتها ومالءمتها ألعداد  االستمرار •
 الطالب.

 
 

 ملحوظات إضافية
 المدرسة إلى: تحتاج •

 ألول لقسم اللغة اإلنجليزيةنقص الموارد البشرية المتمثل في المعلم اسد  -
 الموجودة في بعض األعمدة، والساللم. اتوالتصدع التشققات صيانة -
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :(1)التوصية 
التدخل السريع من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لضمان رفع مستوى األداء العام للمدرسة، خاصًة فيما  •

 الطالب وزيادة وعيهم، والتنسيق مع المدرسة في تطبيق مشروعات وبرامج فاعلة في دعم ذلك.يرتبط بتنمية سلوك 

 
 ات كافية جزئي  تحسينا :الحكم

 األثر اإلجراءات
الجهات المعنية بوزارة التربية بالتعاون مع  المدرسةطبقت  •

 اإلجراءات منها: و البرامج والتعليم مجموعة من 
ر مساعد"، و"يوم في "يوم في حياة مدي ي:برنامج   -

ارس اإلعدادية حياة معلم أول"، عبر التوأمة مع المد
 ذات األداء األفضل

: قراءة وتحليل شملة، يمدرساللقيادات ا برنامج تدريب -
وسائل اإلشراف والمتابعة، والتنمية المهنية و البيانات، 

 مين، ودقة تقييم الزيارات الصفيةللمعل
ريس من أجل تدريب المعلمين على أساليب التد -

 التعلم.
 ؛ لزيادة وعي الطالب، منها:عدة نّفذت إجراءات •

تطبيق الئحة االنضباط الطالبي، وعقد اتفاقية  -
 همالسلوك المدرسي مع

دمج الطالب في الحياة المدرسية، عبر مشاركتهم في  -
الفعاليات اللجان المدرسية، واألنشطة الالصفية و 

 المختلفة
كالحصص اإلرشادية  ،البرامج التوعوية واإلرشادية -

 لجميع الصفوف
يكات ي: "شالبرامج المعززة للسلوك اإليجابي، كبرنامج   -

 الرابح"، و"تيجان االنضباط".

 فيالتزام أغلب الطالب السلوك الحسن، وانضباطهم  •
الدروس، واحترامهم معلميهم وزمالئهم، مع وجود بعض 

 ، وعدم المشاركة الفاعلة من بعضهم فياألحاديث الجانبية
في  مجريات الدروس، والتغافل عن إرشادات المعلمين

 .هابعض
محافظة أغلب الطالب على نظافة المدرسة، وسالمة  •

 عام. مرافقها بشكل  
خالل الفصل نسبي ا المخالفات السلوكية  نسبة انخفاض •

بالعام الدراسي السابق،  األول من العام الحالي مقارنةً 
بعض التصرفات  لكى الرغم من ذلك فإنه ال تزال هناوعل

من الطالب، تنم عن قلة  قليلة غير المرغوبة من قبل فئة
 وعيهم، كالمشاجرات، والتدخين.
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  :(2)التوصية 
تقييم ذاتي دقيق وشامل، وتنفيذ متضمنات الخطة اإلستراتيجية، وفق آليات تطبيق ومتابعة دقيقة، وشاملة،  تطبيق •

 .تتوافق والوعي بالواقع المدرسي

 
 ات كافية جزئي  سيناتح :الحكم

 األثر اإلجراءات
 اتربوي   شكلت المدرسة فريًقا للتقييم الذاتي، ونفذت مشغاًل  •

 .للتدريب على التخطيط اإلستراتيجي والتقييم الذاتي
، وحددت مصفوفة األولويات، هاقيمت مجاالت عمل •

-2018وأعدت خطة تنفيذية للعام الدراسي الحالي 
لتقييم الذاتي، وتحويل أهدافها من نتائج ا ، مستفيدةً 2019

عمل وفق أهميتها  إجراءاتاإلستراتيجية والخاصة إلى 
  وأوزانها، بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة.

الخطط المدرسية، كالجلسات  إجراءاتنوعت في تنفيذ  •
لمتابعة عمل األقسام، ونفذت المتابعة العامة  التقييمية

 للخطط وفق اللوحة التدفقية.

ولية التقييم الذاتي لكافة مجاالت العمل، وتطوير شم •
أدواته، كمعايير المدرسة البحرينية المتميزة، وتحليل 

 .والرضا واستبانات استطالع الرأي ،رات الصفيةالزيا
المدرسية اإلستراتيجية  فاعلية تنفيذ الخططتفاوت  •

أفضل على سلوك الطالب، بصورة وانعكاسها  ،والتنفيذية
كساب ا  على عمليات التعليم والتعلم، و انعكاسها من 

، إضافًة إلى تفاوت الدقة في الطالب المهارات األساسية
 .متابعتها

 
 

  :(3) التوصية
 متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين، في توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، تركز على: •

 وتنمية مهاراتهم األساسية في جميع المواد األساسيةرفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب،  -
 التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف مستوياتهم -
 إدارة وقت التعلم في الدروس بصورة منتجة -
نفسهم، وتوليهم األدوار القيادية، إتاحة الفرص لمشاركة الطالب بجميع فئاتهم في الدروس؛ بما يعزز ثقتهم بأ -

 وتحملهم المسئولية.
 
 

 ات كافية جزئي  تحسينا :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
 ،توظيف أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة • االختبارات التشخيصيةمن نتائج  المدرسة استفادت •
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وفق  ؛تحديد احتياجاتهم التعليميةتصنيفهم و في للطالب 
 هملتنمية مهارات ؛برامجبعض النفذت و المختلفة،  فئاتهم
كبرنامج اإلمالء والقراءة في  ،سية في المواد الدراسيةاألسا
، ودروس شرح المفاهيم العربية واإلنجليزيةتين اللغ

 .عبر المواقع وأشرطة الفيديو والمسائل الحسابية
نتائج الزيارات ل تبًعااحتياجات المعلمين التدريبية، حددت  •

توظيف فاعلية  ، وتحليل خطط دروسهم، من حيثالصفية
 ؛وكيفية االستفادة منها ،أساليب التقويمعلم، و وقت الت

 المختلفة.الطالب  رتقاء بمستوياتلال
 ،كالورش التدريبية ،لتنمية المهنية لمعلميهاانفذت برامج  •

 "،تدقيق األعمال الكتابية"و "،اإلنجاز األكاديمي"مثل: 
جلسات  ت، وعقد"مراعاة التمايز في أنشطة الدروس"و

 التطوير المهني.
 ريقفريًقا لمتابعة خطة التعليم والتعلم ضمن ف شكلت •

التحسين الداخلي؛ لمتابعة أثر التدريب عبر الزيارات 
ومقارنتها بنتائج المدرسة في  نتائجالمع تحليل  ،الصفية

 واالمتحانات النهائية. ،امتحانات المنتصف
مشاركات الطالب اإليجابية في الدروس بتفعيل عززت  •

 و"نجم األسبوع".لوحة "تيجان المشاركة" 

 - زاوج - كالمناقشة والحوار، والتعلم التعاوني، و"فكر
كالعارض  ،الموارد التعليمية المتاحةمستفيدين من شارك"، 

، تفاوتت فاعليتها في اإللكتروني، والسبورات الصغيرة
حيث جاء أفضلها في إكساب الطالب المهارات األساسية، 

أقلها في معظم دروس اللغة ، و دروس العلوم والرياضيات
فيها المعلم وكان  ،دروس اللغة العربيةبعض و  ،اإلنجليزية
 . يةتعلمعملية المحوًرا لل

تقان للعام إلإحداث تحسن نسبي بسيط في نسب النجاح وا •
في اللغة العربية والعلوم  ؛ خاصةً 2018-2017الدراسي 

ثاني. وتحقيق أغلب الطالب تقدًما صف الوالرياضيات لل
 فيهم الطالب برزوكان األمتفاوًتا في أغلب الدروس، 

 .المتفوقون
لدروس بصورة منظمة، من حيث اإدارة أغلب المعلمين  •

إدارة سلوك الطالب، وعرض المادة، وتنفيذ األنشطة 
 بعضها غير أن ،في تقديمهاوالتدريبات، والتدرج السلس 

، أو االنتقال السريع بين في المقدمةباإلطالة تأثر 
أو ضعف إدارة السلوك في قلة منها؛ مما قلل  ،جزئياتها

 إنتاجيتها. من
 من قبل أغلب المعلمين، أساليب تقويم متنوعةتطبيق  •

، والتقييم الذاتي عبر وتقويم األقران ،الشفهية والتحريريةك
ات المعروضة، مع التركيز على التقويمات نماذج اإلجاب

بصورة حولها وتقديم التغذية الراجعة  ،الشفهية والجماعية
الطالب  تلبية احتياجات فاعليةفي ؛ مما أثر عامة

ذوي الطالب  على اختالف فئاتهم، خاصةً التعليمية 
العربية  تيندروس اللغبعض في  االتحصيل المنخفض، كم

بضعف مهاراتهم األساسية، وعدم  التي تأثرتاإلنجليزية، و 
 فاعلية تقويم األداء الكتابي الفردي. 

أغلب الطالب في أنشطة الدروس والمناقشات، مشاركة  •
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ا، دون تحديد أدوارهم ا أو جماعي  والعمل مع بعضهم ثنائي  
 :بخالف فئة المتفوقين الذين برزت أدوارهم في ،بوضوح

، وحماس قةبث وعرض أعمالها ،قيادة مجموعات العمل
 بدور الطالب المعلم. عبر القيام تقييم أداء زمالئهمو 

 
 

 (:4)التوصية 
 ومساندتهم على اختالف فئاتهم في الدروس، والبرامج واألنشطة المدرسية. الطالبدعم  •

 

 االحكم: تحسينات كافية جزئي  

 األثر اإلجراءات
المدرسة ورشة "خصائص طالب صعوبات نفذت  •

لمعلمين على كيفية مساندة طالب لتدريب ا ؛التعلم"
 صعوبات التعلم.

لحصص البرامج  يةزيارات استطالعية وتقييم نفذت •
المساندة األسبوعية؛ لمتابعة جودة الدعم المقدم 

 للطالب.
وظفَّ المعلمون أنشطة تعليمية تراعي مستويات  •

 الطالب المختلفة، وتزويدهم بمذكرات متابعة.
عليم والتعلم؛ لدعم الطالب نوع المعلمون إستراتيجيات الت •

 المتفوقين ألقرانهم ذوي التحصيل المنخفض.
كّرمت المدرسة الطالب المتفوقين وأتاحت لهم فرًصا  •

للمشاركة في المسابقات المنهجية، كمسابقة "أولمبياد 
 الرياضيات"، وشكلت فريق "مرشدون واعدون"

؛ لتنمية مهارات الطالب في "نّفذت فعالية "جاوب واربح •
 رياضيات.ال

"الشيك  لدى الطالب، مثل:سلوك اإليجابي عززت ال •
 الرابح"؛ لمن تحسن سلوكهم، ومستواهم التحصيلي.

تفاوت المساندة التعليمية المقدمة للطالب حسب فئاتهم  •
رت بصورة أفضل للمتفوقين ظهالتعليمية في الدروس، حيث 

بعض من األنشطة الصفية المتمايزة، تحدي قدراتهم في عبر 
لطالب ذوي التحصيل ل بشكل  عام وغير موجهةوجاءت 
حظوا بدعم  أقل من حيث عدم و  -وهم األغلب  – المتدني

كفاية التغذية الراجعة المقدمة إليهم، والتصويب المباشر؛ 
 لضمان حدوث التعلم لديهم.  

 فاوت فاعلية دروس المساندة، وحصص البرامج المدرسيةت •
ذوي التحصيل المتدني، لطالب ا ، خاصةً المقدمة للطالب

والتي ساهمت بصورة مناسبة في إكساب بعض الطالب 
 المهارات األساسية في العلوم، والرياضيات.

الطالب بفئاتهم المختلفة في األنشطة أغلب  انضمام •
مثل: األلعاب الشعبية، وأعمال الالصفية كأنشطة الفسحة، 

، ومشاركة النجارة، وفي األنشطة التعزيزية لمادة الرياضيات
الطالب المتفوقين والموهوبين منهم في المسابقات الداخلية 
والخارجية، مثل: مسابقة المواهب الرقمية، والبصمة 

 .الكربونية
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اإلرشاد االجتماعي أنشطة صفية وال صفية  قسمر وفّ  •
 .متنوعة ومسابقات داخلية وخارجية

 

 
 

 (:5) التوصية
 رات، ودورات المياه، من حيث صيانتها ومالءمتها ألعداد الطالب.، كالمعامل والمختبالمدرسيةالمرافق  تجهيز •

 
 اتحسينات كافية جزئي   :الحكم

 األثر اإلجراءات
مدى وحددت جميع المرافق المدرسية،  ت المدرسةحصر  •

متابعة  فريقمالءمتها الحتياجات وأعداد الطالب من قبل 
 .المرافق المدرسيةصيانة 

زارة التربية والتعليم؛ لمتابعة مع الجهات المعنية بو  تتواصل •
، وصيانة المبنى ، واالحتياجات المدرسيةالمرافق نقص

 .المدرسي
 تتابع، و األجهزة والمعدات في المختبرات والمعاملرت وفّ  •

هيأت البيئات والمرافق اشتراطات األمن والسالمة فيها، و 
 .التعليمية دعًما للعملية التعليمية التعلمية

؛ لنشر الوعي لدى الطالب للحفاظ ةعد طّبقت إجراءات •
تفعيل ، و همعلى ممتلكات المدرسة، كعقد االتفاقيات مع

والمساهمة في  ،حفظ النظام دور المجلس الطالبي في
قياس مستوى تطبيق استبانات ، مع الطالبي زيادة الوعي

 المدرسية.والبيئة الرضا عن المرافق 

المياه،  دوراتكالمرافق المدرسية وتحديثها،  بعضصيانة  •
دوري، غير أّن  ومتابعة نظافتها وصالحيتها بشكل  

في بعض أجزاء المبنى الموجودة  والتصدعات التشققات
اج إلى بذل مزيد من الجهد لمتابعة تحتالمدرسي، ال تزال 

 ،األعمدة الموجودة بالطابق األولبعض  ، خاصةً صيانتها
 .1 /والسلم القريب من الصف الثاني

لدى أغلب الطالب بأهمية المحافظة  زيادة نسبة الوعي •
 بعضهمعلى سالمة المرافق المدرسية ونظافتها، مع تحمل 
بصورة مسئولية المحافظة على النظام، ونظافة البيئة 

 "النظام"، و"حفظ النعمة". :، كما في جماعتيأكبر
المرافق المدرسية في تفعيل أغلب المعلمين تفاوت  •

لصف اإللكتروني، المتاحة، كمركز مصادر التعلم، وا
 والصالة الرياضية.
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 عالي اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Aali Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1976 سنة التأسيس

 734مجمع  – 38طريق  - 55مبنى  العنوان

 عالي/ الشمالية ة المدينة/ المحافظ

 17643455 الفاكس 17642707 17640950 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

        -          7-9                 - 

 745 المجموع - اإلناث 745 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 8 8 8 - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

      :2019-2018التعيينات الجديد في العام الدراسي الحالي  •
 مدرسةالمدير  -
للغة اإلنجليزية،  (2)( للرياضيات، و2ة، و)( للغة العربي1) منهم: ا،معلمً  (13) -

 للعلوم. (3)و
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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 
 وح في تحسن األداء وأّثرت إيجاًبا في المخرجات.كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوض

 تحسينات كافية

تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث 
 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 معالجًة فاعلة وعاجلة.

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 قيد التقدم

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

 

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

 


