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   المدارسأداء وحدة مراجعة 

 

هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب  هي إحدى وحدات) SRU(المدارس أداء وحدة مراجعة 
)QAAET( ، والمعدل بالمرسوم  2008لسنة  32رقم بالمرسوم الملكي  تأسيسهاتم هيئة مستقلة وهي

  . التدريبالتعليم و بمستوى الرتقاءا فبهد ؛2009لعام  6الملكي رقم 
  :ولة عنؤالمدارس مسأداء وحدة مراجعة 

 .وتقديم التقارير عنها جودة ما يتم تقديمه بالمدارسيم تقو •

 .إعداد مقاييس النجاح •

 .رسابين المد نشر أفضل الممارسات •

 .المدارسأداء التوصيات لتطوير وضع  •

 

مجموعة من المؤشرات  م جودة ما يتم تقديمه في ضوءويوتق المدارس أداءالمراجعة مراقبة  تشمل
التربية والتعليم  لوزارةتتم المراجعات باستقاللية وبشفافية، وتقدم معلومات مهمة للمدارس و. الواضحة

للمساعدة في التركيز على الجهود  ،المدارسوالجوانب التي بحاجة إلى تطوير في  عن نقاط القوة
  .األداءتوى مسوالموارد كجزء من عملية تطوير المدارس من أجل الرقي ب

 

  :تمنح المراجعات الدرجات وفقا لمقياس مكون من أربع درجات
  

 التفسير وصف الدرجة

 (1) ممتاز
تصف هذه الدرجة ما يقدم أو النتائج التي هي على األقل جيدة في كل أو في ما يقرب من كل 

 .الجوانب والنتائج التي يحتذى بها أو االستثنائية في العديد منها

 )2(جيد 
وهنا . ا هو النموذج المتوقع ويصف ما يقدم أو النتائج التي هي أفضل من المستوى األساسيهذ

 .الممارسات على األقل سليمة وقد تكون هناك بعض الممارسات أو النتائج الناجحة تكون

 (3)مرضٍ 
تصف هذه الدرجة مستوى أساسي من المالءمة، فال توجد جوانب رئيسة بحاجة إلى تطوير وتؤثر 

 .وبعض السمات قد تكون جيدة .شكل كبير على ما يحققه الطلبة أو ما تحققه مجموعة كبيرة منهمب

 (4)غير مالئم 
والتي تؤثر على   تصف هذه الدرجة الحاالت التي توجد مواطن رئيسة بحاجة إلى تطوير كبير

 .نتائج الطلبة
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  المقدمة
  

  نطاق المراجعة
خالل . مراجعين خمسةمن قبل فريق مراجعة مكون من  امثالثة أيأجريت هذه المراجعة على مدى 

قام المراجعون بمالحظة وحضور الحصص واألنشطة األخرى، وتفقد أعمال الطلبة  ،المراجعة
والتحدث مع الموظفين والطلبة  ،وتحليل بيانات أداء المدرسة ومستندات أخرى خاصة بها ،المكتوبة

  . توصياتو من نتائج ستخلصه فريق العملهذا التقرير ما اويوجز . وأولياء األمور
  
 

  معلومات حول المدرسة
  ذكور :الطلبـةجنس 
  ميذتل 510 :الطلبة عـدد

  سنة 12- 6 :الفئة العمرية
  

   

  خصائص المدرسة
تأسست عام . تقع مدرسة المعامير االبتدائية للبنين في منطقة العكر الغربي التابعة للمحافظة الوسطى

تالميذ، ينتمي معظمهم  510ويبلغ عدد تالميذها  سنة، 12- 6عمرية ما بين تحتضن الفئة ال. م1954
فصول للحلقة األولى،  10، بواقع فصالً 19تم توزيع التالميذ على . إلى أسر من ذوي الدخل المحدود

 51و ،متفوقين 200من تالميذها ذوي موهبة وإبداع، و 28تصنف المدرسة . للحلقة الثانيةفصول  9و
عضاء، أ 10ويبلغ عدد الهيئة اإلدارية . عامه الثاني بالمدرسةيقضي المدير . التعلم ذوي صعوبات

الموارد البشرية بالمدرسة متمثال في المعلمين األولين  في نقص يوجد .اًمعلم 45والهيئة التعليمية 
اللة وتطبق المدرسة مشروع ج. ال توجد بالمدرسة صالة رياضية. لمادتي اللغة اإلنجليزية والعلوم

  .الملك لمدارس المستقبل
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  الفعالية بوجه عام
  

  فعالية المدرسة في تلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم 
  

  )مرضِ( 3: الدرجة
، مع وجود بعض الجوانب الجيدة المرضية الفاعلية ذات المدارس من االبتدائية المعامير مدرسة تُعد

م أموره وأولياء التالميذ رضا المدرسة نالت كما. دارةفي مجالي المساندة واإلرشاد، والقيادة واإل
  .بمستوى جيد

  
نسب نجاح مرتفعة في أغلب المواد، وانعكس ذلك  التالميذ يحقق. اإلنجاز األكاديمي للتالميذ مرضٍ

الدروس الجيدة؛ نتيجة ألساليب التدريس المتنوعة والفاعلة، بخالف بقية الدروس،   في على مستوياتهم
وس اللغة اإلنجليزية، حيث كانت مستويات التالميذ في معظمها غير مالئمة؛ نتيجة لعدم وبخاصة در

نتيجة لمراعاة  الجيدة؛ الدروس في التالميذ قدميت .تلك الدروسالكثير من فاعلية أساليب التدريس في 
لطريقة التدريس  نتيجة ؛الدروس بقية في أقلبصورة  كانإنّه  إالَّالفروق الفردية في األنشطة المقدمة، 

هناك القليل من . في تلك الدروس اًفئة ذوي المستوى المتوسط أكاديميالتي اعتمدت على تدريس ال
بينما يحقق . التحدي للطالب ذوي المستوى المتفوق، وقليل من الدعم ألولئك الذين هم في حاجة إليها

من قبل اختصاصي صعوبات  قدمة لهم؛ نتيجة لألنشطة العالجية الماًجيد تالميذ صعوبات التعلم تقدماً
من خالل مشاركتهم في بعض البرامج  المتفوقينإضافة إلى التقدم المناسب للتالميذ الموهوبين والتعلم، 

   .واألنشطة والمسابقات الداخلية والخارجية
  

ء يحضر أغلب التالميذ بانتظام إلى المدرسة، ويلتزمون بمواعيد بد. مرضٍ للتالميذ الشخصي التطور
في األنشطة الداخلية والخارجية كحصص التالميذ بحماس في تلك الدروس ومعظم يساهم . الدروس

اس لم يكن المسابقة الثقافية، وكذلك في بعض الدروس، إال إن ذلك الحم: النشاط، والمسابقات، مثل
 متعيتو. الدروس التي كانت أساليب التدريس فيها غير مشوقة وغير محفزة بالمستوى نفسه في أكثر

خالل بعض المهام  من المسؤولية وتحمل الذاتي العمل على والقدرة بأنفسهم بالثقة بعض التالميذ
الموكلة إليهم في األنشطة الالصفية، إال إن تلك الفرص كانت بصورة أقل في الدروس المرضية وغير 
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في حين لم تكن بالمستوى نفسه تم إتاحة الفرص لتنمية التفكير التحليلي في الدروس الجيدة، ت. المالئمة
كما يظهر التالميذ وعيهم في المحافظة على ممتلكات المدرسة، عدا بعض . في بقية الدروس

  .التصرفات غير المقبولة كالمشاجرات البسيطة بين التالميذ
  

 سالدرولدى معظم المعلمين إلمام بالمادة العلمية، ففي بعض  .مرضية والتعلم التعليمفاعلية عمليتي 
  انعكس مما؛ للتعلم تهمدافعي التي تجذب التالميذ، وتشوقهم، وتثير ستراتيجياتالمعلمون اال ستخدمي

 نتيجةأنه في القليل من  الدروس كان التلميذ متلقيا؛  حين في .فيها الفاعلة ممشاركته على اًإيجاب
توظيف السبورة  إضافة إلىالتي يكون فيها المعلم هو محور العملية التعليمية،  التدريس ألساليب

كما يتم توفير الفرص للتالميذ للعمل التعاوني بصورة فاعلة في القليل من الدروس، إال . والكتاب فقط
ن كما أ .إنه ال يتم تحديد األدوار وتوزيع المسؤوليات في أغلبها؛ لضمان تعلم التالميذ من بعضهم

المعلمون في بعض الدروس أساليب تقويم يستخدم . تحدي قدرات التالميذ يظهر بصورة متفاوتة
ألهداف وتلبية احتياجاتهم التعليمية، بينما اعتمد معظم ا؛ للتأكد من مدى تحقيق التالميذ متنوعة

المعلمين في بقية الدروس على األسئلة الشفوية في تقويم التالميذ والتي لم تساهم في التحقق من مدى 
للتالميذ واجبات منزلية، إال إنه ال تتم مراعاة الفروق الفردية  يقدم. من أهداف الدروس التالميذتمكن 

  .في أغلبها
  

 الداخلية والفعاليات األنشطة خالل من المنهج تعزيز يتم. تعزيز المنهج وطريقة تقديمه مرضيةبرامج 
 البيئة تثري كما. واهتماماتهم المختلفة كالمسابقات الثقافية التالميذ خبرات من تعزز والخارجية التي

كما تساهم البيئة الصفية في تعزيز المنهج بصورة متباينة،  .الصفوف المنهج الدراسي خارج المدرسية
يتم إكساب التالميذ المهارات األساسية  . حيث كانت في الحلقة األولى بصورة أفضل من الحلقة الثانية

من مهارتي اللغة  بصورة متفاوتة، حيث ظهرت مهارة اللغة العربية والحاسوب بصورة أفضل
كما لم يوظف الربط  بين المواد . اإلنجليزية والرياضيات؛ نتيجة لعدم التركيز عليها في أكثر الدروس

  .الدراسية المختلفة في معظم دروس الحلقة األولى، إال في بعض الممارسات المحدودة
  

ل التعريف بمنتسبي من خال تالميذها المستجدين المدرسة تهيئ .المساندة واإلرشاد جيدةبرامج 
إال إن تهيئتهم للمرحلة التالية من التعليم لم  ها،فيم استقراره على ذلك انعكسالمدرسة  ومرافقها، و

تلبي المدرسة االحتياجات . تنمية اكتساب المهارات األساسية  لتلك المرحلة تتميكن ناجحا جدا؛ ألنه لم 
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. الوجبات اليومية: لمعونات المالية والعينية، مثلالشخصية وفق اإلمكانات المتاحة من خالل توزيع ا
وتلبي االحتياجات التعليمية من خالل البرامج المقدمة من قبل اختصاصي صعوبات التعلم ودروس 

كما تقدم المدرسة النصح واإلرشاد؛ لحل مشكالت التالميذ من خالل المحاضرات التوعوية . التقوية
 بيئة بتوفير اًاهتمام تولي كما. لحد من السلوكيات غير المرغوبةواإلرشادية؛ مما كان له األثر في ا

إال إن وجود بوابة  والسالمة، باألمن التالميذ شعور على انعكس الذي األمر ؛المخاطر من تخلو آمنة
على سالمة التالميذ، مع  اًسيارات منتسبي بالمدرسة يشكل خطرمشتركة لدخول وخروج التالميذ و

من خالل  األمور أولياء مع التواصليتم  .بل الجهات المعنية بفتح البوابة األخرىوجود موافقة من ق
  .  أبنائهم إلحاطتهم بمدى تقدمقنوات مختلفة؛ 

  
 نيالتحس على تركزاستراتيجية  خطةتشاركية و رؤية المدرسة تمتلك. جيدة واإلدارة القيادةأداء فاعلية 

لخطة، كما يقوم القادة بتقييم فاعلية معظم جوانب العمل ، وتقوم المدرسة بمتابعة تنفيذ اوالتطوير
تعمل قيادات المدرسة على . بالمدرسة، حيث إنّها على علم بجوانب القوة وتلك التي بحاجة إلى تطوير

حصر وتلبية االحتياجات التدريبية للمعلمين، إال إن أثرها لم يكن واضحا على بعض معلمي قسم اللغة 
. صورة مرضيةوظيف المرافق التعليمية المختلفة كمصادر التعلم، ومختبر العلوم، بويتم ت. اإلنجليزية

واضحة في استطالع آراء التالميذ وأولياء أمورهم واالستجابة لها وفق  اًكما أن للمدرسة جهود
  .عن المدرسة من التالميذ وأولياء أمورهم اًجيد رضاً خلق مما إمكاناتها؛

  
نقدرة المدرسة االستيعابية على التَّحس  

 

  )جيد( 2: الدرجة
على علم بجوانب القوة وتلك التي  قيادة لوجود اًنظر ؛والتطوير نيالتحس على جيدة قدرة للمدرسة

كما إلدارة المدرسة جهود في توظيف الموارد . قراراتها في بالتشاركية تؤمنبحاجة إلى تطوير، كما 
ة والتعليمية وتشجيعهم؛ األمر الذي انعكس على أدائهم في المتاحة، وفي إلهام أعضاء الهيئتين اإلداري

 .الدروس الجيدة
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 ر على االرتقاء بمستوى التحصيل،والتطوي نيالتحس على تركزالتي  االستراتيجية خطةال كما انعكست 
حسينات المدرسي وتحليل نتائج األداء، إضافة إلى الت العمل جوانب الذي يشمل أغلب الذاتي والتقويم

األكاديمي خالل السنوات الثالث  خاصة تقدم التالميذ في إنجازهمتي طرأت على المدرسة، وال
  . الماضية، وتوفير بيئة آمنة، وتجميل البيئة المدرسية التي جعلت منها بيئة محفزة على التعلّم
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  للمدرسة والنقاط التي بحاجة إلى تطوير  الرئيسةنقاط القوة 
  
  القوةقاط ن
 

 في االمتحانات المدرسية المستويات •

 المواظبة والحضور •

 عالقة التالميذ بعضهم ببعض •

 التقييم الذاتي •

 التخطيط االستراتيجي •

 تلبية االحتياجات الشخصية •

 التواصل مع أولياء األمور •

 برامج التهيئة •

  
  الجوانب التي بحاجة إلى تطوير

 

 في اللغة اإلنجليزيةات األساسية المهار •

 ستراتيجيات التعليم والتعلما •

 التقويم في الدروس •

 التحليلي مهارات التفكير  •

 قدرات التالميذتحدي  •

 الدروس والواجبات المنزليةفي مراعاة الفروق الفردية  •

 مساندة التالميذ داخل الصفوف •

 الربط في الحلقة األولى •
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ن ما تحتاج إليه المدرسة للتحس  
 

  : سةبهدف التَّحسن يجب على المدر
  

 .سالمة التالميذضمان ل ؛فيما يتعلق ببوابة المدرسة ،متابعة الجهات المختصة االستمرار في •

 

 :تشمل حيثبتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم  •

 التحليليتنمية مهارات التفكير  - 

 ذتحدي قدرات التالمي - 

 رس والواجبات المنزلية بصورة أكبمراعاة الفروق الفردية عند التخطيط للدرو - 

 ات األساسية في اللغة اإلنجليزيةإكساب التالميذ المهار - 

 لتشخيص وتلبية احتياجات التالميذ ؛توظيف التقويم في الدروس - 

 .المواد الدرسية في الحلقة األولىبين الربط  - 

 

 .ت التالميذ المختلفة داخل الدروستقديم الدعم والمساندة لفئا •
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  2010مايو  6-4 –المعامير االبتدائية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

 مراجعةالسجل أحكام 

 

  
  المجـــال  الوصف: الدرجة

 بوجه عامفعالية المدرسة  مرضٍ: 3

 قدرة المدرسة االستيعابية على التحسن جيد: 2

 األكاديميالتحصيل إنجازات الطلبة في  مرضٍ: 3

 تقدم الطلبة في تطورهم الشخصي مرضٍ: 3

  وجودة عمليتي التعليم والتعلمفعالية  مرضٍ: 3
 وطريقة تقديمهالمنهج  برامج تعزيز جودة مرضٍ: 3

 وإرشادهم جودة مساندة الطلبة جيد: 2

 القيادة واإلدارةوجودة أداء فعالية  جيد: 2

  


