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 مةالمقد

 

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

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

 السابق الحكم

 . "غير مالئم"على تقدير  2017 أكتوبرجريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •
 

 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 

 تقرير.* نص التوصيات موجود داخل ال

 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

 غير كافيةتحسينات  1التوصية 

 اكافية جزئي   سيناتتح 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 تحسينات غير كافية 4التوصية 

 تحسينات غير كافية 5التوصية 

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

 يلي:فيما الدعم الالزم من قبل الجهات المعنيَّة بوزارة التربية والتعليم،  تقديم •
  ما تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية، ومتابعتها؛ بتطبيق

 يضمن تحسين األداء العام للمدرسة

 واإلرشاد لقسم اللغة العربية، وأغلب األقسام العملية :الموارد البشرية، المتمثل في: المعلمين األوائل سّد نقص ،
 االجتماعي بما يتالءم وأعداد الطالب.

 االستمرار في تنمية وعي الطالب الشخصي بصورة أكبر. •

 يمي بصورٍة عامة، والمواد األساسية النظرية بصورٍة خاصة.  رفع مستوى إنجاز الطالب األكاد •

أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، خاصة في الدروس النظرية، بحيث تركز  متابعة •
 على:
 تفعيل إستراتيجيات تعليمية تعّلمية فاعلة 

 إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجيَّة 

 ب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال توظيف أسالي
 الكتابية

 الطالب، وتحفيزهم نحو التعلم.    رفع دافعية 

فئاتهم، ومساندتهم في البرامج المدرسية؛ تلبيًة الحتياجاتهم التعليمية المختلفة، خاصًة الطالب  بمختلفدعم الطالب  •
 التحصيل المتدني.ذوي 
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :)1(التوصية 
 الالزم من قبل الجهات المعنيَّة بوزارة التربية والتعليم، فيما يلي: الدعمتقديم  •

  تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية، ومتابعتها؛ بما تطبيق
 األداء العام للمدرسة.يضمن تحسين 

 الموارد البشرية، المتمثل في: المعلمين األوائل لمعظم األقسام األكاديمية، واإلرشاد االجتماعي بما  سّد نقص
 يتالءم وأعداد الطالب.

 
 تحسينات غير كافية :الحكم

  األثر  اإلجراءات
المدرسة تشكيل فريق التخطيط اإلستراتيجي،  تأعاد •

 ؛مهام عمليات التقييم والتخطيط ت أعضاءه لتوليأوهي
 .وأدواتهللواقع المدرسي ق التقييم الذاتي ائبتدريبهم على طر 

متنوعة كمية  أدواتعلى  يفي تقييمها الذات اعتمدت •
وتحليل  معايير "المدرسة البحرينية المتميزة"، ونوعية، مثل:

(SWOTوت ،)،قارير زيارات هيئة جودة التعليم 
ليل نتائج الطالب، ونتائج تحواستطالعات الرأي، و 

 الزيارات الصفية.

استحدثت استمارات خاصة بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة  •
اإلستراتيجية، والخطط المدرسية، وفق فترات زمنية 

 منتظمة.
نقص  خاطبت الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لسدّ  •

األكاديمية، وفي اإلرشاد  األقسامالموارد البشرّية في 
 .جتماعياال

عملت على تكليف ذوي الخبرة من المعلمين بمهام التنسيق  •
أداءهم بالمتابعة المباشرة، وفي في األقسام، وتعاهدت 

 جلسات فريق التحسين الداخلي.

خطة إستراتيجية حديثة، بنيت وفق أولويات المدرسة إعداد  •
خاصًة المتعلقة بمجاالت: اإلنجاز األكاديمي، للتحسين، 

، والتطور الشخصي، وفاعلية عمليتي التعليم والتعلم
ولم ، الدقة والوضوح متفاوتةوضمنتها مؤشرات أداء 

 . بدرجة كافيةينعكس أثرها على أغلب مجاالت العمل 
تحسن نسبي في انضباط الطالب، والتزامهم إحداث  •

تحسن محدود في ، و السلوك الحسن، خاصًة في الدروس
، فاعلية عمليتي التعليم والتعلمإنجاز الطالب األكاديمي، و 

  ا في البرامج المدرسية.وفي دعم الطالب ومساندتهم تعليمي  
نجليزية والعلوم، اللغة اإل :يلقسم   أول يين ينتعيين معلم   •

ومازالت المدرسة في وكذلك مرشد اجتماعي إضافي، 
المعلم  الموارد البشرية، المتمثل في: حاجة لسّد نقص

في و  وأغلب األقسام العملية، قسم اللغة العربية،لاألول 
 اإلرشاد االجتماعي.
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برنامج "التوأمة" مع المدارس المتعاونة ذات األداء  لتفعّ  •
المرتفع؛ لالستفادة من خبرات المعلمين األوائل فيها، 

 حفص الثانوية للبنات".كمدرسة "جد
 
 

  :(2)التوصية 
 وعي الطالب الشخصي بصورة أكبر. تنمية •

 
 افية جزئي  تحسينات كا :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
مجموعة من األنشطة والفعاليات في المدرسة  طّبقت •

الطابور الصباحي، والفسحة المدرسية، مثل: أنشطة الفرقة 
لت اللجان الموسيقية، وبعض األنشطة الرياضية، وفعّ 

المدرسية: كالمجلس الطالبي، ولجنة االنضباط، وحّثت 
تها، مع قياسها لمستوى الطالب على المشاركة في فعاليا

 المشاركة بصورة مستمرة.   
نّفذت البرامج والمشروعات المعززة للسلوك اإليجابي لدى  •

أنشطة األقسام و أصيل"، "شروع ا في مالطالب، كم
 كقسم التبريد. ،العملية

المحاضرات المتنوعة المعززة لت الحصص اإلرشادية بفعّ  •
لتعاون مع وزارة با ،للسلوك اإليجابي، كمحاضرة حول القيم

 العدل.
الورش التدريبية لقسم اإلشراف اإلداري والمعلمين؛ عقدت  •

لتطوير أدائهم في التعامل مع المشكالت السلوكية 
 للطالب.

ذت البرامج والفعاليات المتنوعة التي تساهم في رفع نفّ  •
ونشر الثقافة  لدى الطالب، الوطني الوعيمستوى 
واستضافة ذاعة المدرسية، اإلأنشطة ، عبر بينهم اإلسالمية

خالل نسبي نسبة المخالفات السلوكية بشكل انخفاض  •
، مقارنة بالعام الدراسي 2018-2017العام الدراسي 

الحسن في السابق، مع التزام أغلب الطالب السلوك 
الطالب فئة من  تبدر منال تزال  ه، إال أنّ الصفوف
 ، مثل: السلوك العدواني،مقلقة تنم عن قلة وعيهمتصرفات 

ساءة األدب مع أعضاء الهيئتين اإلدارية والتعليمية،  وا 
 والتدخين.

مشاركة أغلب الطالب في الفعاليات واألنشطة الداخلية  •
كما في  ،رة مناسبةالمعززة لقيم المواطنة بصو  والخارجية
، واحتفالية يوم الميثاق الوطني، "البحرين أواًل "مهرجان 

 على ممتلكات المدرسة ومرافقها.حفاظهم فضاًل عن 
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بالمناسبات  بعض الشخصيات الوطنية، واالحتفال
لوحة من "العيد الوطني، وفعالية والفعاليات الوطنية، ك

 ."وطني
 
 

  :(3)التوصية 
   رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي بصورٍة عامة، والمواد األساسية النظرية بصورٍة خاصة. •

 
 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر   اإلجراءات
وحددت فئات  ،لت المدرسة نتائج االمتحانات النهائيةحلّ  •

الطالب التعليمية بناًء على نتائجها، وأعدت لهم الخطط 
 اإلثرائية والعالجية، وشرعت في تنفيذها.

صت الجزء األول من دروس حصص المواد خصّ  •
لتنمية المهارات األساسية في المادة تحت  ؛األساسية

 سي قوي".عنوان مبادرة "أسا
مت األقسام األكاديمية مسابقات منهجية في المواد نظّ  •

مثل: القصة القصيرة،  عدة، لتنمية مهارات ؛األساسية
 أفضل تعبير، ومسابقة الرياضيات للمستوى األول.و 
ذت برامج ومشروعات تدعم إنجاز الطالب األكاديمي نفّ  •

ذوي التحصيل الطالب في معظم المواد، خاصًة 
المعلم و  ،المستمع الجيد :يمشروع  ها: المنخفض، ومن

 الطالب. 
المتحانات المنتصف واالمتحانات النهائية،  ت الطالبأهي •

بتقديم دروس ومذكرات للمراجعة، عبر تفعيل البوابة 
 .التعليمية، ودروس التقوية

الطالب في االمتحانات الوزارية في العام الدراسي تحقيق  •
 المساقاتم نسب نجاح مرتفعة في معظ 2017-2018
نسب نجاح و  ،%100% و83تراوحت ما بين  النظرية،

(، 802(، و)ريض801)ريض مساقات:متدنية في 
على % 47%، 58%، و61 (، بلغت:801نجإو)

 الترتيب.
الغالبية تقان منخفضة ومتدنية في إتحقيق الطالب نسب  •

 ،واللغة اإلنجليزية ،الرياضياتالعظمى من مساقات 
تباينت مع نسب و  %،17% و1ين العلوم، تراوحت ما بو 

في مساق  أفضلتقان إتحقيقهم نسب  مع النجاح المرتفعة،
 .في معظم مساقات اللغة العربية(، و 838نجإ)
نسب اإلتقان في مستويات الطالب في واضح في  تراجع •

في عام  بمستوياتهم، مقارنة 2018-2017العام الدراسي 
2016-2017. 

، مع مستويات والمتدنيةالمنخفضة توافقت نسب اإلتقان  •
خاصًة في  في أغلب دروس المساقات النظرية،الطالب 

عض دروس الرياضيات دروس اللغة اإلنجليزية والعلوم، وب
 .واللغة العربية
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األساسّية في أغلب الدروس مهارات الاكتساب الطالب  •
بصورة محدودة، في حين ظهر اكتسابهم المهارات في قلة 

كما في تحليل النصوص بصورة أفضل،  من الدروس
 .في اللغة العربية األدبية

 
 

  :(4)التوصية 
متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، خاصة في الدروس النظرية، بحيث تركز  •

 على:
 تفعيل إستراتيجيات تعليمية تعّلمية فاعلة 
 إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجيَّة 
 أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب ومراعاة مستوياتهم في الدروس  توظيف

 واألعمال الكتابية
    .رفع دافعية الطالب، وتحفيزهم نحو التعلم 

 
 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
عدًدا من البرامج والورش التدريبية؛ لرفع  المدرسة ذتنفّ  •

لى بالرعاية منهم، المهنية للمعلمين، خاصًة األو  الكفاءة 
كورش: اإلدارة الصفية والوقتية المنتجة، وأساليب وأدوات 
التقويم الفاعلة، إضافًة إلى ورش التعليم اإللكتروني، 
ومنها: تفعيل السبورة الذكية في التعليم، وبرنامج 

 .(Quizalizer)االختبارات اإللكترونية 
امج على أدائهم في الدروس، بتنفيذ تابعت أثر هذه البر  •

 بجلسات التغذية الراجعة.متبوعة الزيارات الصفية، 
ذت الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية، والحصص نفّ  •

التشاركية، وجلسات التطوير المهني؛ لتبادل الخبرات بين 
، مع تزويدهم بنشرات ومطويات تعليمية مساندة، المعلمين

التقويم"، ومراجعة خططهم اليومية  مثل: مطوية "أساليب

ع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين انعكاس أثر برامج رف •
، كما في دروس محدودةفي أغلب الدروس بصورة 

مساقات العلوم واللغة اإلنجليزية، إال أنها ظهرت بصورة 
أفضل في بعض الدروس، كما في بعض مساقات 

 الرياضيات واللغة العربية.
 ، كالسؤاللمعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلمأغلب اتطبيق  •

كان المعلم فيها والتي تعلم، والمناقشة والحوار، من أجل ال
األمر ؛ غير فاعلة، بصورة هو محور العملية التعليمية

ألساسية ساب الطالب المهارات اتكا ساهم فيالذي 
دروس اللغة  في خاصةً بمستويات أقل من المتوقع، 

 اإلنجليزية والعلوم.
إدارة أغلب المعلمين دروسهم بصورة منظمة من حيث  •
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 للدروس.
المتميزين في اإلدارة الصفية، وبالمثل  المعلمينمت كرّ  •

ا في الدروس، الطالب المنضبطين والذين يتفاعلون إيجابً 
 ؛مشروع "نجم الصف"و  ،لت لوحة "األبطال"كما فعّ 

 .احتفت بإنجازاتهم في الصفوف وخارجهالتحفيزهم، و 

سلوك الطالب، إال أن إنتاجيتها ظهرت بصورة  ضبط
تقديم المادة العلمية فيها بمستويات ال نظًرا لمحدودة؛ 

، كما في لطالبل مرحلة العمريةال كفايات تتناسب مع
، بعض دروس اللغة العربية، وتفاوت وضوح اإلرشادات

دارة أوقاتها بصورة غير فاعلة، كما في بعض دروس  وا 
 اللغة اإلنجليزية.

عتماد أغلب غير فاعلة، حيث ا توظيف أساليب تقويم •
أو النقل من  ،الطالب في حلها على زمالئهم المتفوقين

ا وقلة االستفادة من نتائجها في دعم الطالب وفقً  السبورة،
األعمال تقديم إضافًة إلى  الحتياجاتهم التعليمية المختلفة،

جعة التي افتقارها إلى التغذية الراو موحدة، بصورة الكتابية 
 تطوير مستويات الطالب.تسهم في 

 ،كالسبورة الذكية :توظيف أغلب المعلمين موارد تعليمية •
 :أساليب تحفيز وكذاوأوراق العمل،  ،والعارض اإللكتروني

ولقب "نجم الصف"، إال  ،وبطاقات المقصف ،كالتصفيق
أن فاعليتها في تعزيز دافعية الطالب نحو التعلم ظهرت 

الفرص المتاحة أمام قلة على  اعطفً محدودة؛ بصورة 
وعدم ، داخل الصفوف القيادية لتولي األدوار الطالب

عف وتأثر دافعيتهم بض، تحمل أغلبهم مسئولية تعلمهم
 .مهاراتهم األساسية

 

 

  :)5(التوصية 
لفة، خاصًة الطالب دعم الطالب بمختلف فئاتهم، ومساندتهم في البرامج المدرسية؛ تلبيًة الحتياجاتهم التعليمية المخت •

 ذوي التحصيل المتدني.
 

 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
للطالب  المقدمةالمساندة التعليمية  فاعلية البرامج محدودية •وفًقا  ؛ختلفةم تعليميةفئات  إلى الطالبالمدرسة صّنفت  •
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، مثل: عديدة دعم برامج لهم ذتنفّ لمعدالتهم التراكمية، و 
ي: "أساسي قوي"، و"بدعمي حصص التقوية، وبرنامج  
ذوي التحصيل المتدني، وبرنامج أحقق إنجازي"، للطالب 

الطالب  تللطالب المرفعين، وشارك "بنجاحي أرتقي"
في األندية والمسابقات المختلفة، المتفوقين والموهوبين 

مسابقة اللوحة "، و"متالتمثيل الصا"مثل: مسابقة 
 ."الجدارية

تابعت الطالب الذين يعانون من صعوباٍت في التعلم من  •
 كاديمي واالجتماعي.خالل قسمي اإلرشاد األ

من وقت المواقف التعليمية؛ لتنمية عدة دقائق صت خصّ  •
 مهارات المواد األساسية لدى الطالب.

كتقديم بعض  للطالب،بعض األدوار القيادية  أسندت •
في الورش التدريبية،  والمشاركةفقرات اإلذاعة المدرسية، 

التعلم على آالت الموسيقى، وفن اإللقاء، ورشة  :مثل
 في.ابة الخبر الصحوكتا

، والطالب المرفعين، وطالب ذوي التحصيل المتدني
 مالئمةصعوبات التعّلم، الذين جاء تقدمهم بصورة غير 

 في معظم دروس المواد األساسية النظرية.
 - لةوهم ق - تفاوت مشاركة الطالب المتفوقين والموهوبين •

الخارجية، وحصولهم و في األنشطة والمسابقات الداخلية 
مسابقة في على مراكز متقدمة في بعضها، كالمركز األول 

  .، والمركز الثاني في الكرة الطائرة"الروبوتكس"
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 

 

 للبنينالجابرية الثانوية الصناعية  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Jabiriyia Secondary Technical اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1986 سنة التأسيس

 331مجمع  - 30طريق  - 35مبنى  العنوان

 الزنج/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17251543 الفاكس 17230207 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 يةالثانو  اإلعدادية االبتدائية

       -           - 10           -12 

 1390 المجموع - اإلناث 1390 الذكور عدد الطلبة

 .ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المحدود والمتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 13 16 26 - - - - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

   :2019-2018في العام الدراسي  التعيينات •
 (3)  مدرسة مساعدينمديري 

  قسم العلوملمعلم أول 

   لإللكترونيات. (1)وللرسم التقني،  (1)جديدين بواقع:  ينمعلم    
 
 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 10                                                                       2018بر أكتو  31 – الجابرية الثانوية الصناعية للبنين مدرسة – األولىالزيارة  –تقرير المتابعة 

 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 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 وأّثرت إيجاًبا في المخرجات.

 تحسينات كافية

جراءات إيجابية أدت إلى إحداث تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إ
 تحسينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئي ا في المخرجات.

 تحسينات كافية جزئي ا

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

 سينات غير كافيةتح

 
 

 *: 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. 

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

 قيد التقدم

 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، *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. بلهاالالزمة من ق

 
 


