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 المقدمة

 

مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة  يارة المتابعة للمدرسة في يوم واحدتمت ز 
وقد تم خالل الزيارة تقييم والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق توصيات آخر زيارة مراجعة، 

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

 السابق الحكم

  . "غير مالئم"على تقدير  2016نوفمبر جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •

 
 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 رير.* نص التوصيات موجود داخل التق
 
 
 
 

 

 الوصف *التوصيات

  ًياسينات كافية جزئتح 1التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 2التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 3التوصية 

 ت كافية جزئًياسيناتح 4التوصية 

 ت كافية جزئًياسيناتح 5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 .متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا •
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 المحصلة العامة للزيارة

 إلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسة: 

داء العام للمدرسة، األبية والتعليم؛ لضمان رفع مستوى من قبل الجهات المعنية بوزارة التر  في دعم المدرسة االستمرار •
لمدرسة في تطبيق مشروعات وبرامج فاعلة في فيما يرتبط بتنمية سلوك الطالب وزيادة وعيهم، والتنسيق مع ا خاصةً 

 دعم ذلك.

تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، وتنفيذ متضمنات الخطة اإلستراتيجية، وفق آليات تطبيق ومتابعة دقيقة، االستمرار في  •
 وشاملة، تتوافق والوعي بالواقع المدرسي.

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

 اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية مهاراتهم األساسية في جميع المواد األساسية مستوىرفع  -
 من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف مستوياتهمالتقويم  -

 لتعلم في الدروس بصورة منتجةإدارة وقت ا -

إتاحة الفرص لمشاركة الطالب بجميع فئاتهم في الدروس، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية،  -
 المسئولية. وتحملهم

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

من حيث صيانتها ومالءمتها ألعداد  ،ز المرافق المدرسية، كالمعامل والمختبرات، ودورات المياهتجهياالستمرار في  •
 الطالب.

 
 إضافية: ملحوظات

 .ال يوجد •
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 التوصيات مدى التقدم في

 
  :(1)التوصية 

فيما  لمدرسة، خاصةً داء العام لاألبية والتعليم؛ لضمان رفع مستوى السريع من قبل الجهات المعنية بوزارة التر  التدخل •
 يرتبط بتنمية سلوك الطالب وزيادة وعيهم، والتنسيق مع المدرسة في تطبيق مشروعات وبرامج فاعلة في دعم ذلك. 

 
 ت كافية جزئًياتحسينا :الحكم

 األثر اإلجراءات
نفذت الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم بعض  •

 منها:  ،اإلجراءات
 يادات في المدرسة، يشتمل تقديم برنامج تدريبي للق

و"تقييم الزيارات  ،على: "وسائل اإلشراف والمتابعة"
"مكونات الحصة  عمل بعنوان وتقديم ورشة ،الصفية"
 الجيدة"

 حول البرامج  من اإلدارة المدرسية استالم تقرير شهري
 المنفذة، وأثرها على األداء.

بعض  بالتنسيق مع الجهات المعنية لت المدرسةفع   •
 لزيادة وعي الطالب، منها على سبيل المثال: ؛ءاتاإلجرا

  الزيارات الصفية التي ُتعنى بتنمية فهم الطالب
 للحقوق والواجبات

  ،و"آفة  ،ا ضد التدخين""معً  مثل:البرامج التوعوية
 المخدرات"

  اتفاقية السلوك المدرسي، وتطبيق الئحة االنضباط
 الطالبي.

  ، تمثلت في:إحداث تحسينات جزئية •
 لقرآن الكريم، واحترامهم ات معظم الطالب لتالوة انصإ

 في الطابور لسالم الوطنياوترديدهم 
 خالل الدروس ،التزام معظم الطالب السلوك الحسن، 

 حاالت  وجود ، مع همءوزمالهم معلمي همحتراماو 
 في أثنائها من األحاديث الجانبية محدودة  

  المدرسةمرافق محافظة معظم الطالب على نظافة، 
 دورات المياهصًة خا

  العامين ب نسبة المخالفات السلوكية مقارنةً انخفاض
على الرغم من كل ما سبق، و الدراسيين الماضيين، 

فئة قليلة  زال هناك بعض التصرفات من قبلتفإنه ال 
الطالب، تنم  عن قلة وعي، كالسلوك العدواني، من 

ساءة األدب مع   المعلمين.بعض وا 
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  (:2)التوصية 
وتنفيذ متضمنات الخطة اإلستراتيجية، وفق آليات تطبيق ومتابعة دقيقة، وشاملة،  ،تقييم ذاتي دقيق وشامل يقتطب •

 تتوافق والوعي بالواقع المدرسي.
 

 ت كافية جزئًياالحكم: تحسينا

 األثر اإلجراءات
لت المدرسة فريق التقييم الذاتي، ونف ذت مشغاًل تربويًّا؛ شك   •

 اإلستراتيجي والتقييم الذاتي. لتدريبهم على التخطيط
العمل لجميع مجاالت  ؛أعدت مصفوفة األولويات •

التي  "،البحرينية المتميزةالمدرسة "وفق معايير  ،يالمدرس
اعتمدتها ضمن أدوات التقييم الذاتي، إلى جانب تحليل 

(SWOT.وتوصيات هيئة جودة التعليم والتدريب ،) 
بناء خططها ت منها في حل لت نتائج التقييم الذاتي، واستفاد •

 قابلة   أداء   مؤشراتِ  وضمنتاإلستراتيجية والتنفيذية، 
 للمتابعة.

 تابعت تنفيذ خطتها من خالل فريق التقييم الذاتي.  •

نسب مؤشرات األداء في الخطة التنفيذية مع أغلب توافق  •
 واقع المدرسة.

من حيث التركيز على  ،تفاوت دقة تقييم الزيارات الصفية •
إنجاز  انعكاس أثرها على ت بصورة أكبر مناإلجراءا
 .األكاديميالطالب 

إحداث على انعكاس أثر متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية  •
أثر متابعة ، و ووعيهم تحسينات جزئية في سلوك الطالب

في  خاصةً  ،برامج التمهين على عمليتي التعليم والتعلم
 الرياضيات والعلوم.

 
 

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

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

 وتحملهم المسئولية.
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 ت كافية جزئًياالحكم: تحسينا

 األثر اإلجراءات
ن التدريبية، وفًقا لنتائج حددت المدرسة احتياجات المعلمي •

الزيارات الصفية، وعملت على تلبيتها ببرامج عدة، منها: 
الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية، وجلسات التطوير 

مثل: "إستراتيجيات  ،المهني في األقسام، والنشرات التربوية
مثل: "اإلدارة  ،ممتعة في التعلم النشط"، وورش العمل

 و"التقويم من أجل التعلم".الصفية المنتجة"، 
لقياس أثر  ؛تابعت أداء المعلمين خالل الزيارات الصفية •

التدريب، خاصًة المعلمين األولى بالرعاية، مع تحليلها 
 ومناقشتها في اجتماعات فريق التحسين الداخلي.

ومعدالتهم  ،للطالبوظفت نتائج االختبارات التشخيصية  •
تعليمية المختلفة، فئاتهم الوفق السابقة في تصنيفهم 

 ؛وأعدت الخطط اإلجرائية لرعايتهم، ونفذت بعض البرامج
 لتحسين تحصيلهم الدراسي في الدروس وخارجها.

من حيث اشتمالها  ،تابعت جودة تخطيط المعلمين للدروس •
التعلم  على أساليب التقويم المتنوعة، وحسن إدارة أوقات

  انب. و الج همنهم في هذذوي األداء األفضل  وكر مت فيها،

توظيف أغلب المعلمين اإلستراتيجيات التعليمية بصورة  •
وبعض دروس  ،في أغلب دروس الرياضيات ،مناسبة

، كالسؤال من أجل التعلم والتعلم والعلوم اللغة العربية
الجماعي أو الثنائي، مع توظيف بعض الموارد التعليمية 

 ،رةالمتاحة، مثل: العارض اإللكتروني، والسبورات الصغي
وأوراق العمل؛ مما ساهم في مشاركة أغلب الطالب فيها، 

اللغة اإلنجليزية، التي في الدروس، خاصًة بعض بخالف 
كان توظيف اإلستراتيجيات فيها غير فاعل، وكان المعلم 

 محور العملية التعليمية فيها.
في نسب النجاح واإلتقان في الفصل  بسيط   ن  إحداث تحس   •

-2016لعام الدراسي الماضي الدراسي الثاني من ا
 في اللغة اإلنجليزية والرياضيات. ،2017

تحقيق أغلب الطالب تقدًما متفاوًتا في معظم الدروس،  •
حيث ظهر بصورة أفضل في دروس الرياضيات، والعلوم، 

معظم و دروس اللغة العربية، بعض في أقل وبصورة 
أن تقدم الطالب المتفوقين بدروس اللغة اإلنجليزية، علًما 
في فئات الطالب التعليمية ظهر بصورة أفضل من بقية 

 جميع الدروس.
في أغلب متنوعة تطبيق أغلب المعلمين أساليب تقويم  •

تحريرية، والتقويم الشفهية و التقويمات ال مثل: الدروس،
باألقران، مع التركيز على التقويم الجماعي في الغالب، 

اجعة بصورة  عامة، مع تفاوت تقديم وتقديم التغذية الر 
التصويب الفردي المباشر، الذي استفاد منه الطالب 

دعم ومساندة في األمر الذي أثر  ؛بصورة أكبر نو المتفوق
الطالب ذوي التحصيل المتدني، خاصًة في دروس اللغة 

 اإلنجليزية.
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من حيث  ،إدارة أغلب المعلمين الدروس بصورة منظمة •
دارة سلوك الطالب، في والتدرج  ،التسلسل في العرض، وا 

أنشطة التعلم، حيث  الدروس بإدارة وقتأغلب حين تأثرت 
اإلطالة في مقدمة بعضها، أو االنتقال السريع ما بين 

 جزئياتها؛ مما أثر في إنتاجيتها.
مشاركة أغلب الطالب في الدروس عبر اإلجابات  •

ارهم، الشفهية، والعمل ثنائًيا أو جماعًيا دون تحديد أدو 
 - خاصًة المتفوقين منهم -تولي بعضهم إضافًة إلى 

أدواًرا قيادية مناسبة في بعض الدروس، كقيادة العمل 
الجماعي، وتقويم أعمال الزمالء، عكست ثقتهم المناسبة 

  .فيها ولية تعلمهمئبأنفسهم، وتحملهم مس
 
 

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

 
 الحكم: تحسينات كافية جزئًيا

 األثر اإلجراءات
ا تدريبية للمعلمين حول "التعليم قدمت المدرسة ورشً  •

 المتمايز".
قدمت االختبارات التشخيصية، وصنفت الطالب بناء على  •

 نتائجها.
المختلفة،  بفئاتهم لطالبلوظفت أنشطة فردية صفية  •

لت حصص وي التحصيل المتدني، وفع  ذ الطالب خاصةً 
ثرائية.  االحتياط بأنشطة عالجية وا 

ذوي ، والطالب لمتفوقينلطالب اقدمت بعض البرامج ل •
 التحصيل المتدني.

صت حصرت أسماء طالب صعوبات التعلم، وشخ   •

للطالب حسب فئاتهم في  تفاوت المساندة التعليمية المقدمة •
الدروس، ففي الوقت الذي اتضح فيه التدرج في عرض 
أجزاء الدرس، وتقديم بعض األنشطة التي تتحدى قدرات 

للطالب المساندة المقدمة  جاءتالمتفوقين بصورة مناسبة، 
تقديم  :ذوي التحصيل المتدني متفاوتة، من حيث

من أو  تأكد من حدوث التعلم،العامة، أو التوجيهات ال
شمولية، أو االعتماد على المتفوقين في مساندتهم، حيث ال

من خالل  ،أفضل في بعض الدروستقديم مساندة مع 
 الدعم الفردي لهم خالل التقويم.

لذوي التحصيل  ؛تفاوت فاعلية دروس التقوية المقدمة •
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مستوياتهم، ودربت المعلمين على كيفية مساندتهم في 
 .الدروس
 

المتدني، حيث تساهم في إكساب الطالب بعض المهارات 
 .والعلوم ،األساسية كما في الرياضيات

بعض لهم تفاوت إثراء خبرات المتفوقين، حيث تقدم  •
البرامج، كمسابقة القصة القصيرة في اللغة اإلنجليزية، 

إلى تقديم بعض  ومسابقة أولمبياد الرياضيات، إضافةً 
البرامج التي تستهدف دعم الطالب بشكل عام، كمسابقة 

في  "جاوب واربح"القراءة في اللغة اإلنجليزية، ومسابقة 
 الرياضيات.

قلة كفاية الدعم المقدم لطالب صعوبات التعلم في  •
البرنامج الخاص بهم، حيث قلة الكم  في أعمال الطالب 

 الكتابية، وعدم وضوح التقارير التي تقيس التقدم لديهم.
مشاركة بعض الطالب في األنشطة الالصفية بصورة  •

 والتي ساهمت في زيادةخاصًة أنشطة الفسحة، مناسبة، 
شغال طاقاتهم، مثل:  ،حماسهم وتنمية ثقتهم في أنفسهم، وا 

في اللغة  "و"مسابقة فن اإللقاء ،"دوري المحبة لكرة السلة"
 العربية.

 
 

 (:5) التوصية
 من حيث صيانتها ومالءمتها ألعداد الطالب. ،، كالمعامل والمختبرات، ودورات المياهالمدرسيةتجهيز المرافق  •

 
 جزئًيا تحسينات كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
لمتابعة المرافق المدرسية،  ؛اشكلت المدرسة فريقً  •

متها ءوحدد مدى مال ،صر المرافقح الذيو وصيانتها، 
الجهات المعنية الحتياجات الطالب. كما تواصلت مع 

لمتابعة النقص واالحتياجات  ؛وزارة التربية والتعليمب
ة التشققات لمعالج ؛لمبنى المدرسياصيانة و  ،المدرسية

كسلم المبنى وتحديثها، ة يمرافق المدرسالصيانة بعض  •
فتها وتابعت نظا ،ودورات مياه الطالب ،التعليمي

 وصالحيتها بصورة يومية.
ارتفاع نسبة الوعي لدى الطالب بأهمية المحافظة على  •

، وتحمل عدد قلة حاالت التخريب فيهاو  ،المرافق المدرسية
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 جزائه.والتصدعات في بعض أ
وظفت و  ،ت األجهزة والمعدات في المختبرات والمعاملأهي •

 لتوفير بيئة تعلمية مناسبة. ؛المرافق التعليمية والخدمية
لنشر الوعي بين الطالب في  ؛من اإلجراءات اعددً  فع لت •

 ،همكعقد اتفاقيات مع ،الحفاظ على ممتلكات المدرسة
عطائهم دورً  ونشر الالفتات التعزيزية  في حفظ النظام،ا وا 
جاوزات حال التواتخاذ ما يلزم من إجراءات والتوعوية، 

لتحديد مستوى الرضا عن  ؛مع إجراء استبانات ،الطالبية
 المرافق والبيئة المدرسية.

مع بروز  ونظافة البيئة، ،من الطالب مسئولية حفظ النظام
والخدمات  ،عن البيئة المدرسيةرضا معظم الطالب 

   المقدمة لهم.
في تقديم لمرافق المدرسية المتوافرة امعلمين تفعيل أغلب ال •

كبر، كمختبر العلوم، والحاسوب، ومركز أبصورة الدروس 
  مصادر التعلم.
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 للبنين اإلعداديةعالي  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Aali Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1976 سنة التأسيس

 734مجمع  – 38طريق  - 55مبنى  العنوان

 الشمالية عالي/ المدينة/ المحافظة 

 17643455 الفاكس 17642707 17640950 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

        - 7-9                - 

 715 المجموع - اإلناث 715 كورالذ عدد الطلبة

 .المتوسط الدخلينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 7 7 8 - - - - - - عدد الشعب

 .2017-2016الدراسي  من العام ثانيتعيين مدير مدرسة في الفصل ال • المستجدات الرئيسة في المدرسة

 .2018-2017الدراسي لعام من افي الفصل األول  مساعد مدرسة ن مديرتعيي •
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

لها تحسينات تحرز المدرسة تقدًما ملحوًظا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خال
 كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأث رت إيجاًبا في المخرجات.

 تحسينات كافية

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

 كافية جزئيًّاتحسينات 

في معالجة التوصية، حيث لم توف ق 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 

 م للتقدمالحكم العا وصف الحكم

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

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

 

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

 


