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 قدمةالم

 

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 ، ارة مراجعةوالتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق توصيات آخر زي

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

 الحكم السابق

 . "غير مالئم"على تقدير  2017أكتوبر جريت في التي أ المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •
 

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 د داخل التقرير.* نص التوصيات موجو 

 الوصف *التوصيات

  جزئًيا ت كافيةسيناتح 1التوصية 

 تحسينات غير كافية 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 4التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 5التوصية 

 كاف  تقدم غير  الحكم العام لزيارة المتابعة
 بعد سنٍة واحدة. المدرسة تحتاج إلى زيارة متابعة ثانية  •
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 المحصلة العامة للزيارة

 بما يضمن تطوير األداء العام للمدرسة. ؛االستمرار في التدخل الالزم من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم •

 رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب، من خالل تنمية المهارات األساسية في المواد الدراسية، خاصة في اللغة •
 اإلنجليزية والرياضيات.

 :متابعة أثر برامج الكفاءة المهنية للمعلمين في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تشمل •
 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة ‒
 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة  ‒
 تالف فئاتهمستفاد من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اخأساليب تقويم مناسبة، ي   ‒
 بأنفسهم، وتحفيزهم وتشجيعهم؛ بما يعزز دافعيتهم نحو التعلم. الطالبتنمية ثقة  ‒

 مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة داخل الدروس وخارجها.في االستمرار  •

 اختصاصي اإلرشاد االجتماعي.قص الموارد البشرية المتمثل في: االستمرار في سد ن •

 
 

 ملحوظات إضافية

 يوجد ال •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
 وشامل، واالستفادة من نتائجه في من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم بتطبيق تقييم ذاتي دقيق التدخل الالزم •

 .يضمن تطوير األداء العام للمدرسةبناء خطة المدرسة اإلستراتيجية بما 
 

 ئًيا تحسينات كافية جز  الحكم:

  األثر  اإلجراءات
اعتمدت المدرسة في تقييمها الذاتي الشامل أدوات عدة،  •

 ،(SWOTوتحليل ) "،كمعايير "المدرسة البحرينية المتميزة
 ،واستطالعات الرأي، واستمارات التقييم الذاتي للفعاليات

 واألنشطة المدرسية.

برامج الخطة بالتنسيق مع فريق الدعم الخارجي تابعت  •
وفق األهداف التي تم تحديدها،  ،راتيجية وأنشطتهااإلست

والوقفات التقويمية، ومناقشة  ،التدفقيةاللوحة من خالل 
نتائجها بصورة دورية في اجتماعات فريق التحسين 

 .الداخلي

 تطوير خطة المدرسة اإلستراتيجية؛ وفق أولويات العمل. •

إحساس الغالبية العظمى من الطالب باالطمئنان النفسي،  •
ومشاركتهم  ،ورضاهم عما تقدمه المدرسة لهم من خدمات

في األنشطة المتنوعة التي تقدمها المدرسة بحماس 
 بمشاركة معلميهم.

وزارة التربية بمناسبة الدعم المقدم من قبل الجهات المعنية  •
التقييم عمليات في  جزئيةٍ  والتعليم في إحداث تحسيناتٍ 

 .والتخطيط ،الذاتي

لمدرسة اإلستراتيجية والتنفيذية مالءمة بناء خطط ا •
وفق الحاجة الفعلية لتطوير أداء  ،والخطط التشغيلية

على بصورة كافية إال أن أثرها لم ينعكس بعد  ،المدرسة
نجاز الطالب األكاديمي. ،عمليتي التعليم والتعلم  وا 
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  :2التوصية 
اسية، خاصة في اللغة لمهارات األساسية في المواد الدر رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب، من خالل تنمية ا •

 .اإلنجليزية والرياضيات
 

 الحكم: تحسينات غير كافية

 األثر  اإلجراءات 
لتنمية  ؛والمشروعات نفذت المدرسة عدًدا من البرامج •

خمس تخصيص  :مثل ،المهارات األساسية لدى الطالب
تابة القراءة والك اتلتنمية مهار  ؛دقائق من كل حصة

كثفت األنشطة و  ،مادتي اللغة العربية واإلنجليزيةلوالتحدث 
 والتجريب العلمي. ،لتنمية مهارتي الحساب ؛التعليمية

لتنمية مهارتي القراءة  ؛طبقت برامج في الطابور الصباحي •
 .والكتابة في اللغتين العربية واإلنجليزية

ساب اكتتبع مدى لت ؛أثناء الدروسيمية و نفذت وقفات تق •
نجازهم في جميع المواد لطالب المهارات األساسية، و ا ا 

 .األساسية

 

المهارات  في اكتساب ضعف معظم الطالباستمرار  •
في القراءة والتحدث في الرياضيات، و األساسية، خاصًة 

 والكتابة في اللغة اإلنجليزية.

في  تحقيق الطالب نسب نجاح متفاوتة في المواد األساسية •
% في 62بين  ما تراوحت ،2017-2018م الدراسي االع

% في العلوم بالصف 97و ،الرياضيات بالصف الثالث
، مع تحقيقهم نسب إتقان منخفضة ومتدنية في الثاني

بين  ما تراوحت في جميع الصفوف جميع المواد األساسية
% في 11و ،% في اللغة العربية بالصف الثاني39

 اإلتقان تي، باستثناء نسبالرياضيات بالصف الثالث
والرياضيات بالصف األول  ،في اللغة العربية تينالمتوسط

 ابلغت نتيلوال ،2018-2017اإلعدادي في العام الدراسي 
 .الترتيب% على 42و ،40%

، العلوم دروستحقيق أغلب الطالب تقدًما متفاوًتا في  •
أدناها وجاء ، ة أقل في بعض دروس اللغة العربيةوبصور 

 .والرياضيات يةتقدًما في دروس اللغة اإلنجليز 
 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 5                                                                       2018أكتوبر  8 – ادية للبنينالبالد القديم اإلعد – ألولىالزيارة ا –تقرير المتابعة 

  :3التوصية 
 :متابعة أثر برامج الكفاءة المهنية للمعلمين في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تشمل •

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة 

  إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة 

  على اختالف فئاتهمأساليب تقويم مناسبة، يستفاد من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب التعليمية 

 ثقة الطالب بأنفسهم، وتحفيزهم وتشجيعهم؛ بما يعزز دافعيتهم نحو التعلم تنمية. 

 
 تحسينات غير كافية الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
صفية نّفذت القيادتان العليا والوسطى بالمدرسة زيارات  •

وتبادلية بين األقسام؛ للوقوف على احتياجات  ،استطالعية
 ريبية.المعلمين التد

العديد من ورش العمل، والحلقات النقاشية؛  المدرسة قّدمت •
لتنمية أداء المعلمين، منها: "إستراتيجية التعلم التعاوني"، 

و"اإلدارة  ،""التقويم من أجل التعلمو"التمايز في التعلم"، و
 .الصفية المنظمة والمنتجة"

نفذت القيادتان العليا والوسطى زيارات صفية تقييمية؛  •
 ،للوقوف على مدى تطبيق المعلمين ما تم تدريبهم عليه

 خالل ورش العمل.

ورش العمل التي متضمنات كرمت المعلمين الذين طبقوا  •
 .تم تدريبهم عليها

تنّوع أساليب التقويم ما بين التقويمات الشفهية والتحريرية،  •
لم إاّل أّن نتائج التقويم  ،عية، والتقويم باألقرانالفردية والجما

ستفد منها في مساندة وتلبية احتياجات الطالب التعليمية ي  
المختلفة بصورة كافية، حيث يقّدم أغلب المعلمين تغذية 

 دون ،راجعة عامة وسريعة، مع مرورهم بين المجموعات
 همتقلة مساندعالوًة على التأكد من تحقق أهداف التعّلم، 
الذين يعتمدون على نقل  ،الطالب ذوي التحصيل المتدني
 اإلجابات من زمالئهم المتفوقين.

إستراتيجيات تعليمية في قلة من تطبيق المعلمين   •
 ،والمعلم الطالب من أجل التعلم،السؤال  ، مثل:الدروس

بعض أساليب التحفيز والتشجيع كعبارات ل هممااستخدو 
دور فاعل في  ا لم يكن لههذوالتصفيق، إال أن  ،الثناء

سهم في تنمية ولم ي ،لتعلمنحو ازيادة دافعية الطالب 
 باستثناء العلوم.  ،في المواد األساسية هممهارات

  .الدروس بصورة منظمةن يبعض المعلمإدارة  •
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  :4التوصية 
 .الدروس وخارجها لمساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة داخ •

 
 افية جزئًياتحسينات ك الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
ين، ريبية للمعلمنفذت المدرسة عدًدا من البرامج التد •

لمساندة الطالب أكاديمًيا داخل  ؛"نحو النجاح" كمحاضرة
 .وخارجها الدروس

المتعثرين  الطالبنقاشية مع أولياء أمور لت جلسات فعّ  •
داخل  أدائهم ومتابعة لتطوير ؛لصياغة خططٍ  ؛دراسيًّا

 . وخارجها الدروس

شاركت الطالب المتميزين في مسابقات منهجية داخل  •
 .الدروس وخارجها

 شهاداتبتقديم أداؤهم؛ الب اللذين تحسن كّرمت الط •
  والهدايا في الطابور الصباحي. ،التقدير

تفاوت فاعلية برامج دعم الطالب ومساندتهم على اختالف  •
فوقين فئاتهم التعليمية، والتي ظهرت بصورة مناسبة للمت

 وبصورة أقل للطالب ذوي التحصيل المتدني، والموهوبين
كافية لم تكن المساندة التعليمية إال أن ، خارج الصفوف
 . داخل الصفوف

، بصورة مناسبة العلوم دروسطالب في الأغلب م تقد   •
اللغة اللغة العربية، والرياضيات، و وبصورة أقل في دروس 

 اإلنجليزية. 

 

 

 

  :5التوصية 
 قص الموارد البشرية المتمثل في: المعلم األول لقسم اللغة اإلنجليزية، واختصاصي اإلرشاد االجتماعي.سد ن •

 
 جزئيًّا تحسينات كافية الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
وزارة التربية بتواصلت المدرسة مع الجهات المعنية  •

 والتعليم؛ من أجل سّد نقص الموارد البشرية.

قيام بمهام المرشد ها؛ للالمعلمين لديأحد فّوضت  •
 .، مع توفير برامج تمهين؛ لتدريبه وتأهيلهاالجتماعي

 اإلنجليزية.لقسم اللغة  أولٍ  مٍ معللتوفير الوزارة  •

 جتماعي.اللمرشد اامازالت المدرسة في حاجة لسّد نقص  •
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 عدادية للبنينالبالد القديم اإل اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Belad Al-Qadeem Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1967 سنة التأسيس

 362مجمع  - 6225طريق  - 1497مبنى  العنوان

 بالد القديم/ العاصمةال المدينة/ المحافظة

 17403515 الفاكس 17404135 17403387 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 9-7 - 

 601 المجموع - اإلناث 601 الذكور عدد الطلبة

 .والمحدود ينتمي أغلب 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

 - - - 6 6 6 - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
 تمثلت في:، 2019-2018لعام الدراسي الحالي تعيينات جديدة في ا •

 قسم اللغة اإلنجليزيةل معلم أول. 
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

صية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات تحرز المدرسة تقدًما ملحوًظا في معالجة التو 
 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 
 رت جزئيًّا في المخرجات.تحسينات متفاوتة على األداء وأثّ 

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 
 

 *رة المتابعة: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيا2جدول 

 الحكم العام للتقدم 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.

 مقيد التقد

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

 

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

 


