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 مةالمقد

 

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

 وتقييم أعمالهم الكتابية، ومتابعة تحسن األداء العام. ،والجولة التعليمية ،ثناء الزيارات الصفيةمدى تحسن أداء الطلبة أ
 

 السابق الحكم

 . "غير مالئم" :على تقدير ،2017فبراير جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •
 

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 
 التوصيات موجود داخل التقرير. * نص  

 

 الوصف *التوصيات

  جزئيًّا ات كافيةتحسين 1التوصية 

 تحسينات كافية 2التوصية 

 تحسينات كافية 3التوصية 

 تحسينات كافية 4التوصية 

 تقدم كاف   الحكم العام لزيارة المتابعة
  .مباشرة المدرسة مؤهلة لالنضمام إلى المراجعات المعتادة •
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 المحصلة العامة للزيارة

، خاصًة رار في جميع اإلجراءات والممارسات اإليجابية التي تضمن االرتقاء بمستوى األداء العام للمدرسةاالستم •
 المرتبطة بدعم الطالب الذين لغتهم األم غير العربية.

اإلنجليزية، والرياضيات، اللغة و  ،العربية اللغة ية المتمثل في المعلمات األوليات ألقسام:سد نقص الموارد البشر  •
 مصادر التعلم، والتفوق والموهبة.مركز ي: ختصاصيت  وا

 
 
 لحوظات إضافيةم

، ومواد الصف إكساب الطالب المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية :على أكبربصورة  التركيزيتطلب من المدرسة  •
 الرابع.
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
 لتربية والتعليم؛ لتطوير األداء العام للمدرسة، بحيث يشمل:افي وزارة التدخل السريع من الجهات المعنية  •

  دعم القيادة المدرسية لتطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، وبناء خطة إستراتيجية، تركز على أولويات التطوير، وتتضمن
 مؤشرات أداء واضحة، مع تنفيذ آليات دقيقة للمتابعة

 أمن المبنى المدرسي وسالمته 

 اإلنجليزية، والرياضيات،  ، واللغةالعربية ةللغا ية المتمثل في المعلمات األوليات ألقسام:بشر سد نقص الموارد ال
 مصادر التعلم، والتفوق والموهبة.مركز ي: واختصاصيت  

 

 تحسينات كافية جزئيًّا :الحكم

  األثر  اإلجراءات
بالتنسيق مع  التابع لوزارة التربية والتعليمقد م فريق التحسين  •

 ه فيما يلي:أهم   ن  دعًما متنوًعا، يكم  ، المدرسة

 ت؛ تقييم جوانب العمل المدرسي والبرامج والفعاليا
 حسب توصيات المراجعة السابقة

 بناًء على نتائج التقييم الذاتي وضع مصفوفة األولويات 

 صياغة الخطة و  ،مراجعة الخطة اإلستراتيجية وتقييمها
آلية  وضع، و 2018-2017التنفيذية للعام الدراسي 

وفق  ؛في األقسام األكاديمية هالمتابعة تنفيذ إجراءات
 .محدد زمني   جدول  

في الجهات المعنية  ،بصورة مستمرةو خاطبت المدرسة  •
 المبنى المدرسي أمنمتابعة ل ؛التربية والتعليموزارة 
، وصالحية دورات المياه، هساحاتترميم أرضية ، و وسالمته
  .طارئة عن أي مخاطرواإلبالغ 

لت على نشر الوعي بالسالمة البيئية بين منتسبيها، عم •
والمحافظة على نظافتها، وسالمة ممتلكاتها ومرافقها، 

تضمناه  ، بماتنفيذيةالستراتيجية و اإل الخطتينبناء سالمة  •
، بوضوح محددة ومسئوليات ف  ، وأهدايةأركان أساسمن 

لمواد اخصوصية  ذيةلم تبرز في الخطة التنفيإال أنه 
 .بصورة شاملة ى بالرعايةل  األو  

 ومبرراتها. ،دقة تحديد أولويات التطوير •

 وضوح مؤشرات األداء، وصياغة أغلبها على أساس   •
 واقعي. تاريخي  

مع ، التنفيذية مالءمة آليات متابعة إجراءات الخطة •
 .التنفيذ متابعة طبيعةحاجتها إلى توضيح  أكثر ل

المشار إليها في تقرير  فق والجوانبالمراصيانة معظم  •
حداث أعمال صيانة طارئة، تمث   ها في: لت أهم  المراجعة، وا 

صالح ، واألسقف المتهالكة ،المتصدعةإصالح األعمدة  وا 
دورات المياه، أبواب التالف من واستبدال ، التسربات

حالل أسوار  جديدة بداًل من القديمة وتوفير مطافئ ، وا 
 .الحريق
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لصحة ا كورشةالبرامج والفعاليات المتنوعة، تنفيذ ب
 ومسابقة مشروع "نظ وفي"،و ، والسالمة المهنية للمعلمات

، ونشر اللوحات اإلرشادية وطنية أجمل بيئة صفية
وزراعتها  ،أروقتها، وزيادة الرقعة الخضراءوالتوعوية في 

بالمنتجات المحلية، إضافًة إلى تنفيذها عملية اإلخالء 
 .األولالدراسي خالل الفصل 

، بخصوص سد في الوزارةة تواصلت مع الجهات المعني   •
ت بعض المعلمات للعمل وفو ض نقص الموارد البشرية،

ختصاصية القيام بمهام اكمنسقات لألقسام األكاديمية، و 
 ،التفوق والموهبة مركز مصادر التعلم، واختصاصية

وعملت على تأهيلهن للقيام بهذه المسئوليات، وتقديم الدعم 
 المناسب لهن.

إلى المدرسة إشارة ة أعمال الصيانة اليومية، مع رياستمرا •
هذا صيف  خضع إلى الصيانة الدورية الشاملةست هاأن

 العام.

السالسة في تسيير دورة العمل اليومية؛ باعتماد المدرسة  •
مبدأ ي: التفويض والتشاركية، إال أن الحاجة لسد نقص 

  .الموارد البشرية المحددة في التوصية ال تزال قائمة

 
 

  :2التوصية 
 إكساب الطالب المهارات األساسية في جميع المواد األساسية، خاصًة في اللغة العربية. •
 

 تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
ها، ت نتائجلاالختبارات التشخيصية، وحل  المدرسة  قتطب   •

أسماء و نسب اإلتقان في كل مادة أساسية،  توحصر 
 .ات األساسيةالطالب غير المتقنين للكفاي

لتعزيز المهارات األساسية في مادة  ات عدة؛عو قت مشر طب   •
؛ ، وفارس اإلمالءمثل: السطر اإلمالئي ،اللغة العربية

لتعزيز ؛ لغتي" بمهاراتي أتقن"ولتعزيز مهارة اإلمالء، 
مثل:  ،القراءة والكتابة، وتنفيذ المسابقات الداخلية :يمهارت  

 .ة القصيرةوالقصأجمل خط، و ، "مير الشعر"أ

مهاراتي "قت برنامج وطب   المهارات"، سلة"لت مشروع فع   •

الب في المواد الطلدى تقان اإلنجاح و الن نسب تحس   •
، في الصفين الرابع والخامسو  ،األولى األساسية بالحلقة

 .2018-2017لعام الدراسي من االفصل األول 

لمهارات األساسية في الحلقة االطالب  أغلباكتساب  •
التمييز بين ، و لنص  ءة الجهرية المعبرة لالقرااألولى، كمهارة 

الصحيح تمثيل في اللغة العربية، وال همزت ي الوصل والقطع
لم تظهر بالمستوى ذاته  في حين، في الرياضياتكسور لل

 مهارات اللغة اإلنجليزية. همفي اكتساب

بمستوى أفضل في  الخامسالصف طالب جاءت مهارات  •



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 4                                                                 2018مارس  5 – مدرسة المأمون االبتدائية للبنين – األولىالزيارة  –تقرير المتابعة 

؛ لالرتقاء بمهارات الطالب األساسية في "تتطور
للتركيز على المهارات  العلوم"؛ فارس"، والرياضيات

 Using)و ،(Steps to success)العلمية، و
dictionary تنمية و  ،إلثراء مهارات الطالب األساسية(؛
 .القاموس في اللغة اإلنجليزية مهارة استخدام

في التمييز بين كما ظهر بوضوح ، جميع المواد األساسية
ي الزمان والمكان في اللغة العربية، وجمع الكسور رف  ظ

المتشابهة في الرياضيات، ومعرفة الظواهر الكونية 
 لمهاراتهم اظهر اكتساب في حينللعواصف في العلوم، 

 نسبيًّا. في دروس الصف الرابع بمستوى أقل   األساسية
 

 

  :3التوصية 
للطالب بمختلف فئاتهم، داخل الصفوف وخارجها، خاصًة الطالب  ة فاعلةتعليمية، وشخصي   تطبيق برامج دعم ومساندة •

 الذين لغتهم األم غير العربية.

 

 تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
مت المعلمات بعض األنشطة التي تتحدى قدرات قد   •

 الطالب المتفوقين والموهوبين، وفع لن دور الطالب القرين. 

كآلية لدعم الطالب  ؛رنة""المجموعات الم المدرسة طب قت •
ومساندتهم خالل المواقف التعليمية، ونف ذت  ،المتعثرين

في جميع المواد األساسية، مثل:  برامجمجموعة من ال
"صباحي أجمل في المأمون" قبل بدء الطابور الصباحي، 

 . أنا أتطور"..و"أنا أتعلم .

لدعم ومساندة الطالب الذين لغتهم األم  عدة امجبر قت طب   •
و"خذ بيدي العربية"،  أنا أحب"ر العربية، مثل: غي

ع من أجل العربية"، الذي ينفذ بدعم و"متطو  ألرتقي"، 
 ومساندة من المتفوقين وأولياء األمور.

ذت برامج إثرائية للطالب المتفوقين والموهوبين في نف   •
 مشروع"فارس ونجم العلوم"، و ، مثل: الصفوف وخارجها

وشج عت  ،الرابع لطالب الصفذهنية" ألف مسألة ومسألة "
منهم على تقديم برامج إلكترونية عن الصحة،  مجموعةً 

ساندة التعليمية المقدمة المالدعم الشخصي، و مة الءم •
خاصًة الطالب ، للطالب على اختالف فئاتهم في الدروس

في برنامجهم الخاص  طالب صعوبات التعلمو ، المتفوقين
لطالب ذوي التحصيل ة ابالنسبة لدعم ومساند ذاكو بهم، 

، مع الذين لغتهم األم غير العربيةالطالب المتدني، و 
 .بصورة أكبر الحاجة إلى استمرار هذا الدعم

ظهور ثقة الطالب بأنفسهم في قيادة الطابور الصباحي  •
والقدرة على اإللقاء في التمثيل، كما  ،مواهبهمبروز و 

ير العربية ، ومشاركة الطالب الذين لغتهم األم غوالمحاورة
اإلذاعي  تعليقالفي  ذلك كما اتضح في الحياة المدرسية،

 على مباراة كرة القدم المنفذ بصورة مناسبة من قبلبالعربية 
طالب  ِقب ِل باإلنجليزية من وتعليق ، منهم بالتناوب ثالثة  
 .رابع

طالًبا إلى  33انخفاض عدد طالب صعوبات التعلم من  •
 .الحالي سيدراالعام الطالًبا خالل  24
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وقاموا بعرضها في الطابور الصباحي، وأفسحت لهم 
اإلذاعة الصباحية والطابور الصباحي؛ لتقديم المجال 

لصقل مواهب الطالب القيادية، خاصة الطالب الذين 
 لغتهم األم غير العربية. 

 في المسابقات الداخلية والخارجية شاركت الطالب •
عرف وطنك من جواز ا": مسابقاتكالمسابقات الرياضية، و 

 "تحدي القراءة العربي".و، أفضل مشغولة يدويةسفرك"، و 

االختبارات التشخيصية لطالب صعوبات التعلم في  ف ذتن •
خاص ببرنامج النطق، واختبار ، والرياضيات، اللغة العربية

 صفلطالب الخاصة بالمنهج التربوي ات حك  ت المقطب  و 
 .فردية وجماعية ،عالجية اخططً  لهموأعد ت  الدمج،

مشاركة طالب صف الدمج في معرض ذوي االحتياجات  •
 الخاصة، وفي اليوم الرياضي.

 

 

 
  :4التوصية 

 رفع الكفاءة المهنية لدى المعلمات، ومتابعة أدائهن؛ بما يضمن توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، تركز على: •
 لتعلمورفع مستوى دافعيتهم نحو ا، تنمية ثقة الطالب بأنفسهم 
 توظيف أساليب تقويم متنوعة وفاعلة، واالستفادة من نتائجها في أنشطة الدروس والواجبات المنزلية 

 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة 

 .مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة، ومراعاة التمايز؛ لتلبية احتياجاتهم التعليمية 
 

 تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
 لتطوير ؛سة عدًدا من البرامج والورش التدريبيةنف ذت المدر  •

: "مراكز الثقل في معايير الدرس مثل، معلماتهاأداء 
 "اإلدارة الوقتية"،والجيد"، و"تطبيق األدوات الرقمية"، 

 .و"التقويم من أجل التعلم"

تبادل الخبرات"، "على حضور ملتقى  معلماتهاعت شج   •
لتعاون مع المدارس عرض الممارسات المتميزة" با"وملتقى 

إستراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة،  توظيف أغلب المعلمات •
 .ل األدواريكالتعلم باللعب، وتمث

الموارد التعليمية كالسبورات التفاعلية، المعلمات ف توظي •
والبطاقات التعليمية، والصور، وأركان البيئة الصفية؛ 

الطالب المهارات أغلب اكتساب  زت منعز  بصورة 
 األساسية.
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مت زيارات صفية تبادلية، ذات األداء الممتاز، ونظ  
تطبيق  داخلية، وخارجية لهن؛ بهدف إثراء خبراتهن في

 ، وكر مت األكثر تفعياًل فاعلة تعلمإستراتيجيات تعليم و 
ًزا في تطبيق معايير يم، واألكثر تمي  ألساليب التقو منهن 

: "شموع المأمون"، ل، مثالثقل عبر مشروعاتها التحفيزية
 و"جواهر المأمون البراقة".

فع لت دور "المعلم القرين"، ونظ مت جلسات التطوير  •
االستطالعية،  الزياراتفت المهني، والحلقات النقاشية، وكث  

والتقويمية؛ للوقوف على االحتياجات التدريبية للمعلمات 
 .بالتعاون مع فريق اإلشراف التربوي

، ورفع مستوى اسبةبأنفسهم بصورة من تنمية ثقة الطالب •
المادي بالهدايا، والنجوم، المعنوي و الدافعية لديهم، بالتحفيز 

والطالب ز، وتكليفهم بأدوار: المعلم الطالب، وقبعات التمي  
، كما في بعض دروس نظام معلم "بائع الكلمات"والقرين، 

 الفصل، والرياضيات.

ية من اإلنتاج ستثمار وقت التعلم بصورة ضمنت قدًرا كافًياا •
اإلرشادات الواضحة المعلمات بتقديم  ؛في أغلب الدروس

فيها ، موظفات  قبل مباشرة تنفيذ األنشطة الفردية والجماعية
 وقتالصافرة، والجرس، والساعة اإللكترونية، في ضبط 

وفي الوقت الذي اتضح فيه التدرج في عرض ، التعلم
الة باإلطنسبيًّا تأثرت إنتاجية بعض الدروس  أجزاء الدرس؛

، أو التنقل السريع بين االستهالليةفي تقديم األنشطة 
جزئيات الدرس، كما في دروس الصف الرابع، ودروس 

 اللغة اإلنجليزية.

ين المالحظة، تنو ع أساليب التقويم من أجل التعلم ب •
والجماعية، مع  منها والتحريرية، الفردية والتقويمات الشفهية

ت المعلمات في االستفادة تفاو و مراعاة التمايز في أغلبها، 
من نتائج التقويم، في تقديم المساندة التعليمية للطالب 

المتفوقة  :إذ يتم مساندة الفئتين ؛بفئاتهم المختلفة
من الفئة ذات في بعض الدروس والمتوسطة، بدرجة أكبر 

  .األداء األقل
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 المأمون االبتدائية للبنين لعربية(اسم المدرسة )باللغة ا

 Al Maamoon Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1957 سنة التأسيس

  307مجمع  – 709شارع  – 306مبنى  العنوان

 الحورة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17254452 الفاكس 17271623 17255796 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 220 المجموع - اإلناث 220 الذكور عدد الطلبة

 .ينتمي معظم الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - - 2 2 2 2 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :لت في، تمث  2018-2017تعيينات جديدة في العام الدراسي الحالي  •

 مديرة المدرسة 

 في قسم نظام معلم الفصلن يمعلمت 

  .معلمة في قسم اللغة العربية 
 تقاعد اختصاصية مركز مصادر التعلم، دون توفير البديل. •
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 2ملحق 
 

 تحسينات المرتبطة بالتوصية: الحكم على كفاية ال1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 قيد التقدم

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

 

مدرسة باإلجراءات وقيام ال ،المرخِّصة /المنظِّمةفي حال عدم كفاية اإلجراءات المرتبطة بالتوصيات المتعلقة بالجهات  *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. ،الالزمة من قبلها

 


