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 المقدمة

 

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

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

 السابق الحكم
 . ""تقدم غير كاف  على تقدير  2016ديسمبر  جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة الثانية

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 
 
 

 الوصف *التوصيات

 اتحسينات كافية جزئي   1التوصية 

 اتحسينات كافية جزئي   2التوصية 

 اتحسينات كافية جزئي   3التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 4التوصية 

 اتحسينات كافية جزئي   5التوصية 

 اتحسينات كافية جزئي   6التوصية 

 قيد التقدم لعام لزيارة المتابعةالحكم ا
 .حسب النظام المدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعتادة •
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 المحصلة العامة للزيارة

 : وتحسينات كافية، يتطلبإلحداث إجراءات 

على اختالف  –لدعم جهود المدرسة  االستمرار في التدخل من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم، الالزم •
 بما يضمن تطوير األداء العام للمدرسة، وتوفير بيئة صحية آمنة لمنتسبيها. –مستوياتها 

شامل، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطة اإلستراتيجية؛ على أساس أولويات تمرار في تطبيق تقييم ذاتي دقيق و االس •
 ضحة.العمل المدرسي، ووفق مؤشرات أداء وا

االستمرار في تعزيز اإلجراءات المتبعة؛ لضمان أمن الطالب نفسًيا، وزيادة دافعيتهم نحو التعلم، وتطبيق المشروعات  •
 والبرامج التي ُتعنى بتنمية وعيهم وتحسين سلوكهم.

 االستمرار في تطوير إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركز على: •

 ة مهاراتهم األساسيةرفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمي ‒

 التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف مستوياتهم ‒

 إدارة صفية منظمة، ووقتية منتجة ‒

 مشاركة الطالب بجميع فئاتهم في األنشطة التعليمية، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية. ‒

 رار في دعم الطالب ومساندتهم على اختالف فئاتهم في الدروس، والبرامج واألنشطة المدرسية.االستم •

 سد نقص الموارد البشرية، المتمثل في اختصاصي صعوبات تعلم آخر. •
 

 

 ملحوظات إضافية
 .لتخرج الطالب المعنيين ؛لم تعد هناك حاجة الختصاصي صعوبات نطق •

 
 
 
 
 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 3                                                                                     2017ديسمبر 11–مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين –الزيارة الثانية  –تقرير المتابعة 

 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1 وصيةالت
 - مستوياتها على اختالف -التدخل السريع من قبل الجهات المعنية بوازرة التربية والتعليم، الالزم لدعم جهود المدرسة  •

 وفير بيئة صحية آمنة لمنتسبيها.بما يضمن تطوير األداء العام للمدرسة، وت
 

 ات كافية جزئي  تحسينا الحكم:
  األثر  اإلجراءات

بوزارة التربية  الجهات المختصة المدرسة مع تواصلت •
لمتابعة أمور الصيانة  ؛عمل   لت فريق  ، وشك  والتعليم
ذت تجربة ، ونف  للطالب لةرت المساحات المظل  ، ووف  الدورية

إلسعافات األولية في اوفرت صناديق كما اإلخالء، 
، ونفذت زيارات صفية إرشادية حول المعامل والمختبرات

زيادة وعي الطالب ملت على عو  ،آلية االنصراف اآلمن
 .بها

ا للمدرسة تمثل في ا فنيً م فريق الدعم الخارجي دعمً قد   •
تدريب القيادة المدرسية على التخطيط اإلستراتيجي، 
ذ وتدريب المعلمين على وسائل الدعم والمساندة، ونف  

قسم ل ام دعمً بالتغذية الراجعة، وقد  متبوعة زيارات صفية 
ق لتبادل الخبرات مع مدرسة د االجتماعي، ونس  ارشإلا

 .االبتدائية للبنين حطين

توفير بيئة  ؛ ساهم فيالممارساتفي  نسبيإحداث تحسن  •
شعور الطالب  ثيح، صحية آمنة لمنتسبي المدرسة

الناتجة من  ، وانعدام اإلصاباتعام بوجهالنفسي باألمن 
 .من السور الشرقيللمدرسة والدخول  ،التسور

متابعة القيادة المدرسية توى مسنسبي في  نإحداث تحس •
في المواد الممارسات الصفية ألغلب المعلمين ، و هالخطط

 .واللغة اإلنجليزية العلوم، خاصًة األساسية
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  :2التوصية 
شامل، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطة اإلستراتيجية؛ على أساس أولويات العمل و  تطبيق تقييم ذاتي دقيق   •

 ؤشرات أداء واضحة.المدرسي، ووفق م

 
 اتحسينات كافية جزئي   الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
استمرت المدرسة في جهودها في تطوير األداء العام،  •

للتدرب على  ؛اتربوي   ذ فريق التقييم الذاتي مشغاًل حيث نف  
آلية القياس، وملء استمارات التقييم المطبقة في نموذج 

س رضا منتسبي المدرسة المدرسة البحرينية المتميزة، وقيا
، بالتعاون مع فريق والشركاء، وتحديد مصفوفة األولويات

توصيات زيارة المتابعة الدعم الخارجي، واالستفادة من 
  .األولى

وفق مؤشرات أداء  ؛إعداد خطة إستراتيجية جديدة شاملة •
 محددة لجميع مجاالت العمل المدرسي.

والتعليم  تقدم نسبي على صعيد التطور الشخصي،إحداث  •
  .ومساندتهم لتعلم، وبرامج دعم الطالبوا

في  نسبي ا التقييم الذاتي والتخطيط اإلستراتيجينجاح  •
في  لمدرسي، وتحقيق تحسينات جزئيةلواقع امالمسة ا

 .أغلب مجاالت العمل المدرسي
 

 

  :3التوصية 
نحو التعلم، وتطبيق المشروعات والبرامج التي تعزيز اإلجراءات المتبعة؛ لضمان أمن الطالب نفسًيا، وزيادة دافعيتهم  •

 ُتعنى بتنمية وعيهم وتحسين سلوكهم.
 

 ات كافية جزئي  تحسينا الحكم:
 األثر اإلجراءات

رشادية توعوية توضح آلية إمحاضرات  مت المدرسةقد   •
السلوك اتفاقيات  تالتصرف عند حدوث أية مشكلة، وعقد

توضح  الصفوفتت لوحات جدارية داخل مع الطالب، وثب  
 .واجبات الطالب وحقوقه

 اآمنً  ارت انصرافً وف  ، و وتابعتها المشكالت السلوكيةت حصر  •
 . للطالب

تقديم ب ،لتعزيز الجانب السلوكي؛ هادفةبرامج ذت نف   •
األنشطة المتنوعة أثناء الطابور الصباحي والفسحتين؛ 

في ، وحماسهم أغلب الطالبلدى ، خ قيم المواطنةترس   •
ومشاركتهم ثناء الطابور الصباحي، ترديد السالم الوطني أ

 . "في "مهرجان البحرين أواًل 

، المسئوليةبأنفسهم وتحملهم لطالب تفاوت ثقة أغلب ا •
 عن دافعيتهم نحو التعلم، وشعورهم باألمن النفسي.  فضاًل 

في نسبة المشكالت السلوكية، مقارنة  واضح انخفاض •
 السابقين. الدراسيين بالعامين
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مثل: مسابقات القرآن الكريم وربطها باللغة العربية، 
 ر".ر الُمبك  ، و"الطائوأدائي أرتقي"و"بسلوكي 

قت بشأن أمن الطالب النفسي، وطب   دراسة بحثية ذتنف   •
المشكالت التي تم رصدها بدقة،  الئحة االنضباط على

ثارة الفوضى، و مثل: عدم االلتزام باللوائح والقوانين،  ا 
 حاالت العنف اللفظي والجسدي، والتدخين.و 

مثل: محمية ، بعض الرحالت لمناطق البحريننف ذت  •
الطالب  تمكر  و العرين، ومتحف البحرين الوطني، 

 .لزيادة دافعيتهم نحو التعلم ؛ورهمالمتفوقين وأولياء أم
 

 
  :4التوصية 

 تطوير إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركز على: •

 وتنمية مهاراتهم األساسية رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، ‒

 التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف مستوياتهم ‒

 إدارة صفية منظمة، ووقتية منتجة ‒

 مشاركة الطالب بجميع فئاتهم في األنشطة التعليمية، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية. ‒

 
 ات كافية جزئي  تحسينا الحكم:

 األثر اإلجراءات
حصرت المدرسة االحتياجات التدريبية للمعلمين، وفع لت  •

ورش برامج نف ذت جلسات التطوير، والزيارات التبادلية، و 
، كورشتي: "التقويم من أجل التعلم"، تدريبية عمل

على تدريب فريق  ستراتيجيات التفاعل الصفي، عالوةً وا  
 خارجي للمعلمين.الدعم ال

طب قت االختبارات التشخيصية في المواد األساسية،  •
، تعليمية إلى فئاتبناًء على نتائجها صنفت الطالب و 

 برامج الدعم.لهم وقدمت 

تحقيق الطالب نسب نجاح مرتفعة في المواد األساسية  •
في اللغة اإلنجليزية  ةمتوسطو أغلب المستويات، في 
 صف، والعلوم بالاإلعداديين ين األول والثالثصفبال

في العام الدراسي  نسب إتقان متفاوتة تحقيقهمالثالث، مع 
الثاني، الصف أفضل في  ةبدرج جاءت، 2016-2017
، الثالث صففي ال أقل ةللغة العربية، وبدرجفي ا خاصةً 

   خاصة في العلوم.

 في مستوياتهم في أغلب اجزئي   اتحقيق الطالب تحسنً  •
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كالمسابقات العلمية،  تعليمية صباحية متنوعةنف ذت برامج  •
تنمية المهارات األساسية للطالب، كمشروع وبرامج 

 .في اإلمالء" في اللغة العربية"المهارات األساسية 
 

والمعارف  لمهاراتا هماكتسابجاء الدروس، حيث 
تفسير  :أفضلها في ظهروالمفاهيم بصورة متفاوتة، 

الرسوبيات تكوينها قانوني االنعكاس والتعرف على 
عدة األسماء قا، وفي توظيف في العلوم وخصائصها

التعبير عن المهن ، وفي في اللغة العربية الخمسة والمثنى
في ، و في اللغة اإلنجليزية حلول للمشكالت البيئيةالوطرح 

يجاد النسبة والمعدل في  احتساب زوايا المثلث وا 
 .الرياضيات

وتعلم تركزت  تعليمت ستراتيجياأغلب المعلمين إتوظيف  •
عرض بعض المواقف ، و األسئلة من أجل التعلمفي 
، كالمعلم الطالب، إضافة إلى ولعب األدوار ية،التمثيل

ثقة التعلم التعاوني الذي شارك فيه أغلب الطالب ب
 .األدوار القياديةتوليهم عند متفاوتة 

إال ، سلوك الطالب بصورة مناسبة إدارة أغلب المعلمين •
، حيث تأثرت إنتاجية التعلمإدارتهم وقت  وتوا فيهم تفاأن

 ،جزئيات الدروس تقديم اإلطالة فيبعض الدروس؛ نتيجة 
حيث ، اندة التعليمية للطالبالمس وا في تقديمتفاوتو 

 ظهرت بصورة واضحة عند تقديم اإلرشادات العامة،
لطالب أمام االفرص وأتاحت وس، وتسلسل عرض الدر 

س بصورة أكبر من بقية و الدر المتفوقين للمشاركة في 
 .الفئات األخرى

الشفهية، متنوعة، ك تقويمأغلب المعلمين أساليب  تطبيق •
إال أن ، في الغالبا والجماعية التحريرية، الفردية أحيانً 

فاعلية التغذية الراجعة االستفادة من نتائجها تفاوتت في 
 لسرعتها، أو لعدمنظًرا ؛ للطالب بفئاتهم المختلفةالمقدمة 
 دقتها.
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  :5التوصية 
 .دعم الطالب ومساندتهم على اختالف فئاتهم في الدروس، والبرامج واألنشطة المدرسية •

 

 ات كافية جزئي  تحسينا الحكم:
 األثر  اإلجراءات 

على ومساندتهم الطالب لدعم  ؛نف ذت المدرسة برامج عدة •
حصص الدعم والمساندة للطالب ذوي ك ،اختالف فئاتهم

وحدك"، وخصصت  برنامج "لست  ، و المنخفض التحصيل
الطالب مهارات لتعزيز  ؛دقائق من بداية كل حصة خمس
األساسية، كما نفذت برنامج "صف التقدم" المواد في 

ها إستراتيجية تطبيقإلى لطالب صعوبات التعلم، إضافة 
لدعم الطالب ذوي التحصيل المنخفض  "؛المعلم الطالب"

للمراجعة عند االمتحانات  في الدروس، وتوزيع مذكرات
 النهائية.

 والفعاليات في مجموعة من األنشطة طالب  الشاركت  •
الالصفية حسب مواهبهم وهواياتهم، كفعاليات الطابور 

االحتياجات  طالبلعب معي" ل، وبرنامج "اِ الصباحي
، وبرنامج "موهبتي شخصيتي" وصعوبات التعلم ،الخاصة
ل حصص البرامج، لى تفعيإالموهوبين، إضافة  للطالب

كمسابقة  ،واللجان الطالبية، وتنفيذ بعض المسابقات
 "الرابح" في المواد األساسية.

في برامج الدعم  اا مناسبً غلب الطالب تقدمً أتحقيق  •
العلوم، وبعض من دروس  وسالمقدمة لهم في در 

في بقية  امتفاوتً تقدًما اللغة اإلنجليزية، و و  الرياضيات
تفاوت نتيجة  غة العربية؛اللخاصة دروس ، الدروس
 .  مة للطالبالمساندة التعليمية المقدفاعلية 

والبرامج  ،غلب الطالب في األنشطة الالصفيةاركة أمش •
ال سيما الرياضية منها، وفي والفعاليات المدرسية، 

وفريق كلجنة النظام، والنظافة، وجماعة الكشافة،  ،اللجان
ين اس مناسب  والمشاركة بثقة وحممركز مصادر التعلم، 

والمسابقات الداخلية في أنشطة اإلذاعة الصباحية، 
والخارجية، مع تحقيقهم مراكز متقدمة فيها، كالمراكز 
األولى في كل من: السباحة على مستوى دول مجلس 
التعاون في البطولة العربية، والمسابقة الوطنية الثالثة 

مناقشة “في مسابقة (، و Globeعشرة لعلماء المستقبل )
، 2017-2016في العام الدراسي  كتاب في مكتبتي

والمركز الثاني في المساجلة الشعرية على مستوى 
 المدارس اإلعدادية والثانوية.
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  :6التوصية 
 .، واختصاصي صعوبات نطقسد نقص الموارد البشرية، المتمثل في اختصاصي صعوبات تعلم آخر •

 
 ات كافية جزئي  تحسينا الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
استمرت المدرسة في تواصلها مع الجهات المعنية بوزارة  •

 لسد نقص الموارد البشرية. ؛التربية والتعليم
ذت برامج لدعم الطالب وتنمية مهاراتهم األساسية، ف  ن •

طالب صعوبات التعلم؛ لتخفيف العبء على  خاصةً 
اختصاصي الصعوبات الموجود بالمدرسة والمكلف بمتابعة 

 ضافية من طالب هذه الفئة.األعداد اإل

طالب  ، خاصةً في الدروس تفاوت مستويات الطالب •
  .صعوبات التعلم

لتخرج  ؛ نظًراالختصاصي صعوبات النطقالحاجة انتفاء  •
لمرحلة ى الإالطالب المعنيين من المدرسة، وانتقالهم 

  الثانوية.

اختصاصي صعوبات تعلم توفير ل قائمة؛ال تزال الحاجة و  •
 .آخر
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Khalil Bin Ahmad Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1982 سنة التأسيس

 1026مجمع  – 2631طريق  – 1021مبنى  العنوان

 ن/ الشماليةكرزكا المدينة/ المحافظة 

 17601315 الفاكس 17600562 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 712 المجموع - اإلناث 712 الذكور عدد الطلبة

 .الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسطأغلب ينتمي  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 6 7 8 - - - - - - عدد الشعب

    .2018-2017تعيين معلم جديد بقسم العلوم في العام الدراسي  • المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث 
 حسينات متفاوتة على األداء وأث رت جزئي ا في المخرجات.ت

 تحسينات كافية جزئي ا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *كم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة: الح2جدول 

 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 
 تحسينات غير كافية. توجد توصيات ذات

 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، *
 لتقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة.فإنه لن يتأثر الحكم على ا الالزمة من قبلها

 


