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 المقدمة

 

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

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

 

 السابق الحكم

  على تقدير "غير مالئم". 3102نوفمبر جريت في أحصلت المدرسة في زيارة المراجعة التي 

 

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 موجود داخل التقرير.* نص التوصيات 
 

 

 

 الوصف *التوصيات

 تحسينات غير كافية 0التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 3وصية الت

 تحسينات غير كافية 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 4التوصية 

 تحسينات غير كافية 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 6التوصية 

 تقدم غير كاف الحكم العام لزيارة المتابعة
 المدرسة تحتاج إلى زيارة متابعة ثانية بعد سنٍة واحدة. 
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 المحصلة العامة للزيارة
 إلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب:

 الالزم واتخاذ للمدرسة، العام األداء مستوى رفع لضمان الخارجّية؛ والمساندة الدعم بتقديم السريعل الخارجي التدخ 
 :يلي فيما
 يرتبط فيما خاصةً  مبانيها، وسالمة أمنها مدى على للوقوف فنيين؛ اختصاصيين قبل من المدرسّية البيئة تقييم 

ومواقف السيارات  والسيارات، الطالب بين المشتركة المدرسة بوابةبو  المدرسة، وسط المتهاوي األثري بالمبنى
 في الساحات المدرسّية

 ي، االجتماع والمرشد الفصل، معلم لنظام األول المعلم :في المتمثل البشّرية الموارد في النقص سد
 الرياضّية. الصالة: في المتمثل، المرافق المدرسّية في والنقص التعلم، مركز مصادر واختصاصي

 والجسدّية النفسّية وسالمتهم أمنهم وضمان الطالب، لدى اإليجابي والسلوك الوعي تنمية. 

 على أولويات تركز ستراتيجيةإ خطة بناء في نتائجه من واالستفادة للمدرسة، الشامل الذاتي للتقييم دقيقة آليات اعتماد 
 .تنفيذها جودة مع متابعة واضحة، أداء مؤشرات وفق التطوير،

 كسابهم للطالب، األكاديمي اإلنجاز مستوى رفع  .الدراسية المواد جميع في األساسّية المهارات وا 

 على زتركّ  اعلة،ف وتعلم تعليم إستراتيجيات توظيفهم يضمن بما مهنيًّا؛ كفاءتهم ورفع المعلمين أداء تطوير: 
 الطالب سلوك ضبط 
 منتجة بصورة التعلم وقت إدارة 
 القيادّية األدوار وتوليهم بأنفسهم، ثقتهم أمامهم؛ لتعزيز الفرص تاحةوا   بفاعلية، الدروس في الطالب مساهمة 
 ومتنّوعة فاعلة تقويم أساليب توظيف. 

 المدرسية  الكتابّية، والبرامج واألعمال الدروس، في وأكاديميًّا شخصيًّا المختلفة بفئاتهم ومساندتهم الطالب دعم
 .الخاصة

 
 

 ملحوظات إضافية
 في والرياضيات على إكساب الطالب المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية  ،يتطلب من المدرسة التركيز بصورة أكبر

 ي المعلم األول للغة اإلنجليزية.الثانية، والسعي لسد النقص المتمثل فالحلقة 
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 التوصيات مدى التقدم في

 

 :(0)التوصية 
 فيما الالزم واتخاذ للمدرسة، العام األداء مستوى رفع لضمان الخارجّية؛ والمساندة الدعم بتقديم السريع الخارجي التدخل 

 :يلي
 يرتبط فيما خاصةً  مبانيها، وسالمة أمنها مدى على للوقوف فنيين؛ اختصاصيين قبل من المدرسّية البيئة تقييم 

ومواقف السيارات في  والسيارات، الطالب بين المشتركة المدرسة وابةبوب المدرسة، وسط المتهاوي األثري بالمبنى
 الساحات المدرسّية

 المرشد االجتماعي، واختصاصي مركز مصادر التعلم، والنقص في  :سد النقص في الموارد البشّرية المتمثل في
 لرياضّية.المرافق المدرسّية والمتمثل في الصالة ا

 

 تحسينات غير كافية الحكم:
 األثر اإلجراءات

  خاطبت المدرسة إدارة التعليم االبتدائي بشأن تقديم الدعم
والمساندة للمدرسة، وسد النقص، وناقشت الموضوعات 
المرتبطة بذلك مع رئيسة المدراس، ومجلس اإلدارة، 

 ومجلس اآلباء.
  األثرياتخذت المدرسة إجراءات عاجلة بشأن المبنى، 

تضمنت: غلق الفتحات، ووضع إرشادات تحذيرية حوله، 
إضافًة إلى توفير مراقبين من المعلمين؛ لضمان عدم 

 اقتراب الطالب منه.
  نّظمت عملية دخول الطالب وانصرافهم بتحديد بوابة

رشاد الطالب وأولياء  خاصة بالدخول واالنصراف، وا 
لطالب ت جداول للمعلمين؛ الستقبال اأمورهم، وأعدّ 

صباًحا، ومتابعتهم أثناء الدوام المدرسي، وعند انصرافهم 
 من الفصول إلى بوابة المدرسة.

  عملت على تحسين البيئة المدرسية؛ ضماًنا ألمن
الطالب وسالمتهم فأزالت األشجار المعترضة، والسياج 

 المدرسة مازالت و الفصل،  معلم لنظام أول توفير معلم
معلم أول المتمثل في  ،تعاني من نقص الموارد البشرية

، واختصاصي مركز للغة اإلنجليزية، والمرشد االجتماعي
 مصادر التعلم.

 المبنى الموجودة على تحذيرية الرشادات لطالب باإلالتزام ا
 .اآليل للسقوطاألثري 

  إلى المدرسة،  همدخولوأمنهم عند الطالب ضمان سالمة
بسبب حركة سيارات  ؛كن آمًنالم ي انصرافهم منهاإال أن 

المخصصة  0المعلمين أثناء خروجهم باتجاه البوابة رقم 
نظيم حركة  عن تزاحم السيارات وعدم ت، فضاًل لذلك

 ؛3 رقم البوابةمن سيرها، أثناء عبور الطالب مع ذويهم 
ل خطورة على سالمة الطالب بشكل يشكّ  األمر الذي

 عام.
 لمزاولة األلعاب غرفة المرسم  على الرغم من استغالل

والبرامج الرياضية إال أنها ال تفي بالغرض، وتبقى 
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 .الحديدي، وعزلت الحديقة
  ن كّلفت المعلم األول لقسم اللغة العربية، بمتابعة شئو

 مركز مصادر التعلم.
  خّصصت مبنى التربية الفنية السابق؛ الستخدامه كصالة

 رياضية مؤقتة.

 .إلى صالة رياضيةالمدرسة في حاجة 

 
 

 :(6)التوصية 
 والجسدّية النفسّية وسالمتهم أمنهم وضمان الطالب، لدى اإليجابي والسلوك الوعي تنمية. 

 
 تحسينات كافية جزئًيا الحكم:

 األثر اإلجراءات
   ز على بين المعلم والطالب؛ تركّ  دت المدرسة اتفاقيةً عق

 التعامل اإليجابي مع الطالب.
  ،"لمتابعة فّعلت استمارات مشروع "السلوك من أجل التعلم

 المشكالت السلوكية.
  كحوافز  ،نّفذت بعض البرامجعقدت بعض المحاضرات و

"من  :بعنوان ،لتعديل السلوك، مثل: برامج نجم األسبوع
سيربح الدراجة"، وبرنامج تنمية القيم والمهارات 

طالب الحلقة لرصد السلوك اإليجابي لدى  ؛االجتماعية
 د"، و"فسحتنا غير".لعبة "السلوك الجيّ  إضافًة إلى، األولى

  ّمت الزيارات نّفذت بعض الحصص اإلرشادية، ونظ
لقاءات مع الطالب الذين الدت للصفوف الدراسية، وعق  

 أولياء أمورهم.مع لديهم مشكالت سلوكية، و 
   والهروب من  ،دت الحاالت السلوكية، مثل: التسربرص

ثارة الفوضى والمشاجرات في  الصفوف الدراسية، وا 
 وعق دت الجلسات اإلرشادية، وأعّدتية، المواقف الصف

سب الحالة، ووفق فّعلت التعهدات ح، و ةرير الوصفياالتق

 والتعامل بين المعلمين والطالب في  ،تحّسن العالقات
 الفسحة. أثناء أغلب الدروس، واألنشطة المدرسية

  ،وفي سلوك التفاوت في انتظام الحضور إلى المدرسة
الطالب، ووعيهم في الصفوف وخارجها، حيث ظهر 
سلوك طالب الحلقة األولى وتفاعلهم وانجذابهم نحو ما 
يقدم في بعض المواقف الصفية، وأثناء تجوالهم في 
الفسحة وبين مرافق المدرسة، وحين تواصلهم مع 

أفضل من سلوك طالب الحلقة الثانية بصورٍة زمالئهم، 
 في أغلب الصفوف.
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 .للطالب وولي أمره اللوائح المدرسية،
 :(3)التوصية 

 أولويات على زتركّ  إستراتيجية خطة بناء في نتائجه من واالستفادة للمدرسة، الشامل الذاتي للتقييم دقيقة آليات اعتماد 
 .تنفيذها جودة متابعةمع  ،واضحة أداء مؤشرات وفق التطوير،

 
 غير كافيةتحسينات  الحكم:

 األثر اإلجراءات

 شاركة من المعلمين أعّدت المدرسة رؤيتها ورسالتها بم
وعّممتهما على جميع المرافق  ،والطالب ومجلس اآلباء

 .وربطتهما ببعض فعاليات الطابور الصباحي ،والصفوف

  ّصت واقعها المدرسي شخّ و  ،للتقييم الذاتي الت فريقً شك
، واستفادت من معايير (SWOT)باستخدام تحليل 

روع المدرسة البحرينية المتميزة، في بناء خطتها مش
 اإلستراتيجية.

  ًتشغيلية منبثقة عن خطتها اإلستراتيجية؛ وفق  ب ن ت خطة
من  وتنسيقٍ  بدعمٍ التعليم والتدريب توصيات هيئة جودة 

 فريق التحسين الخارجي في مراجعة األداء.

  على بناء المدرسة خطة  أثر هذه اإلجراءاتانعكاس
ال تالمس أولويات التحسين والتطوير؛ نظًرا ستراتيجية إ
فيما  خاصةً بالدقة والشمولية، تقييمها الذاتي عدم اتصاف ل

علم، وعمليتي التعليم والت ،بإنجاز الطالب األكاديمي يرتبط
غير  كما كانت مؤشرات األداء في الخطة التشغيلية

كافية؛ مما يتطلب بذل  آليات متابعتها ولم تكن ،واضحة
 لالرتقاء باألداء العام للمدرسة.من الجهد  مزيدٍ 

 
 

 :(4)التوصية 
 المواد. جميع في األساسّية المهارات كسابهما  و  للطالب، األكاديمي اإلنجاز مستوى رفع 

 
 تحسينات غير كافية الحكم:

 األثر اإلجراءات
 وفًقا  ؛مستويات الطالب التعليمية المدرسة صّنفت

 .لالختبارات المسحية في المواد األساسية

  ّكاالحتفاء  ،تفوقينت البرامج اإلثرائية للطالب المأعد
بإنجازاتهم التعليمية، وأخرى عالجية للطالب ذوي 

المتدني، كتنفيذ دروس التقوية، وتقديم األنشطة  لالتحصي

  ّأغلب المواد األساسية في ن نسب نجاح الطالب في تحس
، 6102-6102، خالل العام الدراسي الحلقة األولى

 قياًسا بالعام الدراسي السابق، في الوقت الذي تراجعت فيه
في أغلب المواد األساسية في الحلقة الثانية،  تلك النسب

لغة اإلنجليزية ، والةً في اللغة العربية والعلوم عام خاصةً 
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عبر األندية  ؛ي المهارات األساسيةالالصفية التي تنمّ 
اللغة و  ،العربية ةاللغ :اديو كن ،المدرسية المختلفة

 .والرياضيات ،اإلنجليزية

  ّلمدرسي، مثل: اعة المعززة للمنهج المتنوّ  ذت المسابقاتنف
"أبطال الرياضيات"، و"التحدي اإلمالئي"، والخطابة باللغة 

 .اإلنجليزية

  ّتحاكي االختبارات الوطنية في  ؛قت اختبارات مدرسيةطب
 .جميع المواد األساسية

  ّى فيهاراعألنشطة والواجبات المنزلية التي يمت اقد 
 .ية المختلفةمستويات الطالب التعليم

 بالصف السادس.

  تفاُوت طالب الحلقة األولى في اكتساب المهارات
 ،القراءة الجهرية ات:مهار  اكتسابهم ، حيث جاءاألساسية
 ،كالمقارنة بين األعداد ،والمهارات الحسابية ،والكتابة

بصورة مناسبة في أغلب دورس  ،وعمليات الجمع والطرح
في اكتسابهم مهارات أقل  ، وبدرجةٍ الفصلمعلم نظام 

 اللغة اإلنجليزية.
 المهارات األساسية بمستوىً  الحلقة الثانية اكتساب طالب 

مهارات  خاصةً  ،دون المتوقع في معظم المواد األساسية
مهارات الضرب و  ،في اللغة اإلنجليزيةالقراءة والكتابة 

 الرياضيات.وجمع الكسور وطرحها، في 
 
 

 :(5)التوصية 
 على زتركّ ، فاعلة وتعلم تعليم تيجياتراإست توظيفهم يضمن بما ا؛مهنيًّ  كفاءتهم ورفع علمينالم أداء تطوير: 

 الطالب سلوك ضبط 
 منتجة بصورة التعلم وقت إدارة 
 القيادّية األدوار وتوليهم بأنفسهم، ثقتهم لتعزيز ؛أمامهم الفرص تاحةا  و  بفاعلية، الدروس في الطالب مساهمة 
 ومتنّوعة. لةفاع تقويم أساليب توظيف 

 
 تحسينات غير كافية الحكم:

 األثر اإلجراءات
  ّخاصةً  ،التدريبة للمعلمين الورشذت المدرسة عدًدا من نف 

و"إدارة  "اإلدارة الصفية الفاعلة"، مثل:الجدد منهم، 
لت جلسات التطوير د"، وفعّ و"معايير الدرس الجيّ  الوقت"،
إلى  فةً إضا في مناقشة آليات التقويم الفاعل، المهني
الزيارات و مجتمعات التعلم الداخلية والخارجية،  هاتفعيل

 .للمعلمين "لتوأمة، وبرنامج "االتبادلية

  ّأساليب التغذية  كنشرة ،شرات التربوية للمعلمينمت النقد

 تعليم وتعلم مناسبة توظيف أغلب المعلمين إستراتيجيات 
دروس نظام معلم الفصل، كالتعلم باللعب، في أغلب 

من أجل التعلم، مع توظيف  ، والسؤالتمثيل األدوارو 
كالتحفيز بالنجوم والحلوى،  ،أساليب تحفيز متنوعة

وعبارات الثناء والتشجيع؛ مما ساهم في  ،والتصفيق
وتوليهم بعض األدوار  ،مشاركة أغلب الطالب فيها

القيادية كالمعلم الطالب. وبخالف ذلك، جاءت معظم 
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 .أعمال الطالب الكتابيةحول الراجعة 

 عبر الزيارات الصفية  ؛تابعت أثر برامج التنمية المهنية
 .ال نتائجهالمنظمة، وتحلي

 دور "المعلم  معلمون األنشطة المتمايزة، وفّعلواطّبق ال
قين للطالب ذوي الطالب"؛ في دعم الطالب المتفو 

 التحصيل المتدني.
  طّبقت المدرسة البرامج المعززة للسلوك اإليجابي لدى

 الطالب داخل الصفوف، مثل "سوق الخميس".
 ب التي تعزز ثقة الطال ؛نّوعت األنشطة الالصفية

 وتنمي قدرتهم على تولي األدوار القيادية. ،بأنفسهم

  حّثت المعلمين على توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم
عة؛ تساهم في تفعيل أدوار الطالب القيادية داخل متنوّ 

 الصفوف.

رة غير فاعلة، وكان المعلم دروس الحلقة الثانية بصو 
محور عملية التعلم فيها، خاصة في دروس اللغة 

 .اإلنجليزية والرياضيات

  إدارة أغلب معلمي الحلقة األولى دروسهم بصورة منظمة
من حيث إدارة سلوك الطالب، والتسلسل في عرض 

اإلدارة الصفية في دروس  تتأثر جزئياتها، في حين 
غير التعليمية ب يلاساألو  اتجيستراتياإلبالحلقة الثانية، 

صرفهم في جذب انتباه الطالب نحو التعلم، و  ةالشائق
إلى األحاديث الجانبية، واللعب باألدوات أثناء  بالتالي

سير الدرس، أو في إثارة الفوضى وعدم االلتزام بالقوانين 
بصورة واضحة في سلوك طالب  ظهر مثلماية، الصفّ 

أثرت باإلطالة في بعض اتهم، كما تالصف الرابع وتصرف
األنشطة خاصة االستهاللية منها، أو سرعة االنتقال بين 
جزئياتها، مع ضعف المساندة التعليمية المقدمة للطالب، 

 خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني.

  ةوالتحريري ةالشفهيالتقويمات تنّوع أساليب التقويم ما بين 
لجانب زها في افي أغلب دروس الحلقة األولى، وتركّ 

الشفهي بالحلقة الثانية، خاصة في اللغة اإلنجليزية؛ مما 
 ال يلبي االحتياجات التعليمية المختلفة للطالب.

 
 

 :(2)التوصية 
 الخاصة المدرسية والبرامج الكتابّية، واألعمال الدروس، في اوأكاديميًّ  اشخصيًّ  المختلفة بفئاتهم ومساندتهم الطالب دعم. 

 

 كافية غيرتحسينات  الحكم:
 األثر اإلجراءات

 المدرسة االختبارات المسحية والتشخيصية،  أْجر ت
تنفيذ و  ،وضع خطة عالجيةفت نتائج التحليل في ووظّ 

 برامج صعوبات التعلم.و  ،دروس التقوية

 همفئاتعلى اختالف  لطالبلالمساندة المقدمة  تفاُوت ،
 .في معظم المواقف الصفية وعدم مالءمتها

  مشاركتهم في المواقف بالمتفوقين  الطالبالتركيز على
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  ّذت مشروع "خذ بيدي"، لدعم فئات التحصيل المتدني.نف 
 .فّعلت النوادي للدروس العالجية في المواد األساسية 
  ّلهم ذت وحصرت أعدادهم، ونفّ  ،لت فريق الموهوبينشك

كمسابقة "القراءات اللغوية"، و"الخط  ،من الفعاليات ابعضً 
 العربي"، و"المسرح"، و"الموسيقى".

   وتم كتابة دت المدرسة بعض الحاالت الخاصةرص ،
رفض الطالب "ها، مثل: تقارير وصفية بسيطة عن

جع في المستوى الصمت االختياري"، و"التراو" للمدرسة"،
 التحصيلي".

مشاركتهم في بعض وبلقدراتهم،  واضح الصفية، دون تحدٍ 
 المسابقات.كالبرامج المدرسية 

 الموهوبين في بعض الفعاليات المدرسية، الطالب  ةمشارك
وفي أنشطة  ،كاألنشطة الرياضية في اإلذاعة الصباحية

الفسحة، إال أن مشاركاتهم في المواقف الصفية لم تظهر؛ 
نتيجة عدم كفاية الفرص المتاحة لهم، في إظهار مواهبهم 

 وميولهم.
  الدعم المقدم للطالب ذوي التحصيل المتدني، عدم كفاية

عدم تقديم التغذية الراجعة و م المواقف الصفية، في معظ
في  على الرغم من تفاوتها، المنشود إلحراز التقدم ؛لهم

الفصل، أما طالب صعوبات  معلم بعض صفوف نظام
كانت البرامج المقدمة لهم مناسبة، إال أن أثر فقد التعلم، 

 ية.ذلك لم ينعكس على أدائهم في المواقف الصفّ 
 كتابية المقدمة للطالب إلى دقة افتقار األعمال ال

لى التغذية الراجعة، واستكمال األعمال  التصويب، وا 
الناقصة، إضافًة إلى عدم انتظام التصحيح، وعدم 
االهتمام بنظافة الكراسات أو ترتيبها، أو حتى التركيز 

 على وضوح الخط عند كتابة األنشطة.
  عدم مالءمة الرعاية المقدمة للطالب ذوي الحاالت

خارج الصفوف أو داخلها، حيث ال يتم  خاصة، سواءً ال
 أو البرامج المناسبة لهم. ،تقديم الدعم المستمر
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 : معلومات أساسية عن المدرسة0ملحق 
 

 الخميس االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Khamis Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1926 سنة التأسيس

 322مجمع  - 25 طريق - 927مبنى  العنوان

 الخميس/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 09010229 الفاكس 09012302 09010616 أرقام االتصال

 (11-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

0-2 - - 

 022 المجموع - اإلناث 022 الذكور عدد الطلبة

 من ذوات المستوى االقتصادي المحدود ينتمي أغلب الطالب إلى أسرٍ  لطلبةاالجتماعية ل الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 11 11 11 9 8 7 6 5 4 3 1 1 الصف

 - - - - - - 0 3 3 3 3 3 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

  6102-6102التعيينات الجديدة خالل العام الدراسي: 
  لمدرسةامدير 
 ي تكنولوجيا تعليماختصاص 
 ( :0للغة اإلنجليزية، و :0للرياضيات، و :0ثالثة معلمين: )للتصميم والتقانة. 
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 6ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية0جدول 
 الحكم وصف الحكم

ات تحرز المدرسة تقدًما ملحوًظا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسين
 كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاًبا في المخرجات.

 تحسينات كافية

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

 اتحسينات كافية جزئي  

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة6جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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   حدة، أو أكثر.كافية في توصية وا لم تحدث المدرسة تحسينات

 

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


