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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 ، والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق المحصلة العامة لزيارة المتابعة األولى

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

 السابق الحكم

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

 
 ئج زيارة المتابعة الثانيةملخص نتا

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 

 

 الوصف *التوصيات

 تحسينات غير كافية 1التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 تحسينات غير كافية 4التوصية 

 تحسينات غير كافية 5التوصية 

 تحسينات غير كافية 6التوصية 

 كاف   تقدم غير الحكم العام لزيارة المتابعة
 المدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعتادة حسب النظام. •
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 المحصلة العامة للزيارة

 :التاليإلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب 

لضمان رفع مستوى  بتقديم الدعم والمساندة الخارجّية؛ من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم التدخل السريع •
 األداء العام للمدرسة، واتخاذ الالزم فيما يلي:

بنى تقييم البيئة المدرسّية وفق اختصاصيين فنيين؛ للوقوف على مدى أمنها وسالمة مبانيها، فيما يرتبط بالم –
 األثري المتهاوي وسط المدرسة.

، والمرشد االجتماعي، واختصاصي مركز المتمثل في: المعلم األول للغة اإلنجليزية ،سد نقص الموارد البشرية –
 مصادر التعلم، ونقص المرافق المدرسّية، المتمثل في: الصالة الرياضّية.

 تنمية الوعي والسلوك اإليجابي لدى الطالب، وضمان أمنهم وسالمتهم النفسية والجسدية. •

بناء خطة إستراتيجية تركز على أولويات  اعتماد آليات دقيقة للتقييم الذاتي الشامل للمدرسة، واالستفادة من نتائجه في •
 التطوير، وفق مؤشرات أداء واضحة، مع متابعة جودة تنفيذها.

كسابهم المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية. •  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

 يم وتعلم فاعلة، ترّكز على:ا؛ بما يضمن توظيفهم إستراتيجيات تعلتطوير أداء المعلمين ورفع كفاءتهم مهني   •

 ضبط سلوك الطالب –

 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة –

تاحة الفرص أمامهم؛ لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادّية –  مساهمة الطالب في الدروس بفاعلية، وا 

 توظيف أساليب تقويم فاعلة ومتنوعة. –

 ا في الدروس، واألعمال الكتابّية، والبرامج المدرسية الخاصة.كاديمي  ا وأدعم الطالب ومساندتهم بفئاتهم المختلفة شخصي   •
 
 

 ملحوظات إضافية
 ضمان سالمة انصراف الطالب خارج أسوار المدرسة. •



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 3                                                    2017ديسمبر  13 –مدرسة الخميس االبتدائية للبنين  –الزيارة الثانية  –تقرير المتابعة 

 التوصيات مدى التقدم في

 

 (:1التوصية )
ّية؛ لضمان رفع مستوى بتقديم الدعم والمساندة الخارجمن قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم  التدخل السريع •

 األداء العام للمدرسة، واتخاذ الالزم فيما يلي:

تقييم البيئة المدرسّية وفق اختصاصيين فنيين؛ للوقوف على مدى أمنها وسالمة مبانيها، فيما يرتبط بالمبنى  –
 األثري المتهاوي وسط المدرسة

ية، والمرشد االجتماعي، واختصاصي مركز سد نقص الموارد البشرية المتمثل في: المعلم األول للغة اإلنجليز  –
 مصادر التعلم، ورئيس الشئون اإلدارية والمالية، ونقص المرافق المدرسّية، المتمثل في: الصالة الرياضّية.

 
 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
خاطبت المدرسة إدارة التعليم االبتدائي بوزارة التربية  •

؛ مواردها ، وسد نقصاندتهاومس هاوالتعليم بشأن دعم
 .لرفع مستوى أدائها العام

بشأن عملية  ،تواصلت مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار •
ترميم المبنى األثري، وحصلت على موافقة مبدئية للقيام 

حين استكمال ى لإببعض األعمال التدعيمّية والوقائّية، 
 شاملة.الترميم الدراسة تنفيذ أعمال 

ءات الوقائية بشأن بالمبنى األثري، اتخذت بعض اإلجرا •
كوضع إرشادات تحذيرية، وغلق الفتحات، وتكثيف 

 .وأمنهم المراقبة حوله؛ لضمان سالمة الطالب

مت عملية دخول الطالب وانصرافهم، بتحديد بوابة نظّ  •
 ووضعت لوحات  وأخرى لالنصراف،  ،لدخوللخاصة 

ذت ونفّ رت مراقبين، ، ووفّ للطالب وأولياء أمورهم رشاديةإ
 محاضرات معززة حول إجراءات األمن والسالمة.

عملت على تحسين البيئة المدرسية؛ لضمان أمن  •
الحديقة وقامت بصيانة رت فسوّ الطالب وسالمتهم، 

 ئهاحداث تحسن  مناسب في أداإلم تتمكن المدرسة من  •
وس الحلقة العام، وفي عمليات التعليم والتعلم، وفي در 

ر سلًبا في اكتساب الطالب المهارات أثّ مما الثانية؛ 
 والمعارف.

التزام أغلب الطالب اإلرشادات التحذيرية الموجودة على  •
 المبنى األثري اآليل للسقوط.

؛ لضمان داخل أسوارها عدةإجراءات  المدرسةاتخاذ  •
سالمة الطالب وأمنهم عند دخولهم وانصرافهم، 

لدخول الطالب وخروج الحلقة  3 كتخصيص البوابة رقم
لدخول السيارات صباًحا  2األولى، وتخصيص البوابة رقم 

خروج ل 1والبوابة رقم وانصراف طالب الحلقة الثانية، 
، إال أن خروجهم لم يكن آمًنا عند السيارات وقت الظهيرة

بوابة المدرسة؛ بسب تداخل حركة السيارات مع الطالب، 
 .وعدم وجود أرصفة للمشاة

ال تزال الحاجة قائمة لسد نقص المعلم األول للغة  •
اإلنجليزية، في ظل استمرار تدني نسب اإلتقان فيها في 
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 السياج الشبكي.

فت المعلم األول لقسم اللغة العربية؛ بمتابعة شئون كلّ  •
 لقيام بمهام التنسيقلحد المعلمين أمركز مصادر التعلم، و 
بتقديم الدعم من  مازت دورهوعزّ  ،لقسم اللغة اإلنجليزية

قبل فريقي التحسين الداخلي والخارجي واإلشراف 
 التربوي.

الستخدامه كصالة  ي المدرسية؛نامبأحد الصت خصّ  •
 متعددة األغراض.

جميع صفوف الحلقة الثانية، وعدم انتظام سير العمل 
 عدم توافربصورة مناسبة في القسم، هذا إلى جانب 

 المرشد االجتماعي، واختصاصي مركز مصادر التعلم.

الل غرفة المرسم لمزاولة األلعاب على الرغم من استغ •
والبرامج الرياضية، إال أنها ال تفي بالغرض؛ لتعدد 
 استخداماتها، وتبقى المدرسة في حاجة إلى صالة رياضية.

 
 

 (:2التوصية)
 تنمية الوعي والسلوك اإليجابي لدى الطالب، وضمان أمنهم وسالمتهم النفسية والجسدية. •

 

 تحسينات كافية جزئًيا :الحكم
 األثر اإلجراءات

التي تنمي السلوك  المشروعاتذت المدرسة بعض نفّ  •
"سوق الخميس"،  :يمشروع  كاإليجابي لدى الطالب، 

عقدت اتفاقية السلوك بين المعلمين و"سينما الخميس"، و 
 .رشاديةالحصص اإل هاعالوًة على تنفيذ ،والطالب

امح، والتس ،والتعاون ،، كقيم االحترامزت القيم السلوكيةعزّ  •
برنامج "فرسان و ، المعززة لذلكمحاضرات ال ذتونفّ 

و"مهرجان الخميس"، ومسابقة "حظك هذا  ،الخميس"
صورهم  تونشر  ،الطالب الفائزين متالصباح"، وكرّ 

تكريم الصفوف المتميزة إضافًة إلى بالمجلة اإللكترونية، 
 برحالت لمعالم البحرين السياحية.

ألحاديث الجانبية، المشكالت السلوكية، مثل: ا ترصد •
ثارة الفوضى،  والتسرب من الدروس، والمشاجرات، وا 

الجلسات  عن طريقومعالجتها  ،وقامت بدراستها

شعور أغلب الطالب باألمن النفسي في الدروس  •
، وفي األنشطة الالصفية المتنوعة المقدمة لهم وخارجها

وبين ، بين بعضهم بعًضا ن العالقاتتحسّ و  ،أثناء الفسحة
 .معلميهم

 واظهر أحيث ، السلوك الحسنب الطالأغلب التزام  •
التزاًما ووعًيا لتعليمات انضباًطا في الطابور الصباحي، و 

بعض في حين ظهرت ، في بعض الدروس المعلمين
نشغالهم وا، ، كاألحاديث الجانبيةغير المرغوبة التصرفات

الدروس، مع وجود حاالت من المزاح الخشن  أثناءلعب بال
 دل الركالت باألرجل.بين الطالب في الفسحة تمثل في تبا
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الئحة  وطبقتاإلرشادية، والمحاضرات التوعوية، 
 .مع أولياء األمور تواصلهااالنضباط الطالبي بعد 

صيانة بعض مرافق وقامت بخالء واإليواء، خطة اإل ذتنفّ  •
، وتابعت دورات مياه المعلمين والطالبكصيانة  ،المدرسة

 بطاقات خاصة بهم.وأصدرت  ،الحاالت الصحية
 

 

 (:3التوصية )
اعتماد آليات دقيقة للتقييم الذاتي الشامل للمدرسة، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية تركز على أولويات  •

 التطوير، وفق مؤشرات أداء واضحة، مع متابعة جودة تنفيذها.

 
 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
رسة واقعها استناًدا إلى أدوات عدة، منها: مت المدقيّ  •

، ومعايير المدرسة تينالسابق والمتابعة توصيات المراجعة
( لمجاالت SWOTالبحرينية المتميزة، ونتائج تحليل )

 ،إضافًة إلى تقييمها جميع الفعالياتالعمل المدرسي، 
 والبرامج المدرسية.

ت لتحديث الخطة اإلستراتيجية، وشارك الت فريقً شكّ  •
المعلمين والطالب وأولياء أمورهم، في صياغة رؤية 

 المدرسة ورسالتها.

ت مصفوفة األولويات، وبنت خطتها اإلستراتيجية أعدّ  •
 ابالتعاون مع فريق التحسين الخارجي، واعتمدت برنامجً 

؛ لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه من بنودها، وربطت اإلكتروني  
 "أداء". ببرنامج أهداف خطتها اإلستراتيجية

ثر ذلك خطتها التشغيلية، وتابعت تنفيذ إوضعت على  •
عبر االجتماعات الدورية لفريق التحسين  ،إجراءاتها
 الداخلي.

من نتائج التقييم الذاتي في بدرجة كافية االستفادة تم تلم  •
 .تحديد أولويات التطوير والتحسين

التي تم  - على جوانب الضعف الخطة عدم تركيز •
ضمن أهدافها  - شخيص واقعهاتحديدها عند ت

اإلستراتيجية، عالوًة على ارتباط بعض أهدافها الخاصة 
ال تتوافق مع المستوى  ،بمؤشرات أداء غير واقعية

التاريخي للمدرسة، وال يتم تصنيف بعض أهدافها الخاصة 
 بصورة سليمة.

 ،لخطة اإلستراتيجيةا تطبيق بنود أثرمحدودية انعكاس  •
، للطالب اإلنجاز األكاديميتوى مسرفع على  وأنشطتها

هذا، في الوقت الذي وفاعلية عمليتي التعليم والتعلم. 
انعكست فيه الخطة على إحداث تحسن جزئي في سلوك 

 الطالب.
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 (:4)التوصية 
كسابهم المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية. •  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

 

 كافية تحسينات غير :الحكم
 األثر اإلجراءات

بناء على  ،صّنفت المدرسة مستويات الطالب التعليمية •
 ،اأكاديمي   همنتائج االختبارات التشخيصية، وتابعت نمو 

 هم.ى تحصيلوكّرمت الطالب الذين تحّسن مستو 
 ،وّظفت األركان الصفية، والجداريات، وبعض مرافقها •

، في المواقف التعليمية وعّززت توظيف التعليم اإللكتروني
لدى  المهارات األساسيةلتنمية ؛ وقّدمت الدروس اإلثرائية

 .الطالب

والبرامج الداعمة للمنهج  ،ن فَّذت بعض المشروعات •
المدرسي، كتفعيل الطابور الصباحي، وتنظيم مسابقة 

للغة اإلنجليزية، في ا"الخطابة"، وبرنامج "القراءة الموجهة" 
"تحدي القراءة"،  عديدة، مثل: تاوالمشاركة في مسابق

و"كلمة في حب المعلم" في اللغة العربية، و"النجوم" في 
"القارئ السريع" لطالب الحلقة  الرياضيات، ومسابقة

 األولى.

توافق نسب اإلتقان المرتفعة مع نسب على الرغم من  •
في  المواد األساسية في الحلقتينأغلب النجاح المرتفعة في 
إال أنها ، 2017-2016العام الدراسي الفصل الثاني من 

تباين في اللغة اإلنجليزية في جميع صفوف الحلقة ت
، وفي العلوم بالصف الرابع، وتتفاوت في الثانية

 الرياضيات بالصف السادس.

المهارات في اكتساب تفاوت طالب الحلقة األولى  •
األساسية، حيث يكتسب طالب الصف األول مهارة تجريد 

ناسبة، ويتفاوت طالب الصفين الثاني الحروف بصورة م
لقراءة الجهرية، وتحليل ااكتساب مهارات: في  والثالث

محتوى النصوص المقروءة، وجمع األعداد، وحل المسائل 
مهارات اللغة ون فيه كتسبهذا، في الوقت الذي ي .اللفظية

 .بدرجة أقل اإلنجليزية

توى اكتساب طالب الحلقة الثانية المهارات األساسية بمس •
دون المتوقع في معظم الدروس، إذ تدنى اكتسابهم 
لمهارات التعبيرين الشفهي والكتابي في مجمل دروس اللغة 
اإلنجليزية، وكذلك مهارات حل المعادالت الرياضية، 
ومعرفة حقائق الضرب والقسمة األساسية، وكتابة الكسور 

العلمية، معارفهم العشرية في الرياضيات، إلى جانب تدني 
وظيفهم المصطلحات الصحيحة في تقديم التفسيرات في وت

 ة.العلوم، وتوظيف القواعد النحوية في اللغة العربي
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 (:5)التوصية 
 تطوير أداء المعلمين ورفع كفاءتهم مهنًيا؛ بما يضمن توظيفهم إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، ترّكز على: •

 ضبط سلوك الطالب –

 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة –

تاحة الفرص أمامهم؛ لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادّية –  مساهمة الطالب في الدروس بفاعلية، وا 

 توظيف أساليب تقويم فاعلة ومتنوعة. –

 

 تحسينات غير كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

للتنمية المهنية للمعلمين، خاصة  اقت المدرسة برنامجً طبّ  •
الداخلية  التدريبية راتالجدد منهم، كحضور الدو 

كالحلقة النقاشية في  ،والخارجية، وحلقات التطوير المهني
يم و "التق بعنوانذت ورشة عمل ، ونفّ "آليات التقويم الفاعل"

، وتابعت أثر ذلك بتنفيذ الزيارات الصفية من أجل التعلم"
 وتحليل نتائجها.

ة زّودت المعلمين بالنشرات التربوية، كنشرة أساليب التغذي •
 لتوفعّ خاصة الكتابية منها،  ،الراجعة ألعمال الطالب

 .ألعمال التحريريةالمتابعة  ؛استمارةً 

هت مشاركات الطالب في األنشطة والبرامج الداخلية وجّ  •
ثقتهم من إستراتيجيات تعليمية تعزز  قتوطبّ  ،والخارجية
تهم على تولي األدوار القيادية، كتفعيل اقدر  يوتنم ،بأنفسهم
 علم الطالب".المدور "

من البرامج والمشروعات المعززة للسلوك  اعديدً نّفذت  •
فضاًل اإليجابي لدى الطالب داخل الصفوف وخارجها، 

بأدوار قيادية، ذوي النشاط الزائد تكليف الطالب عن 
 سينما الخميس"، و"فرسان الخميس"." :يوتفعيل مشروع  

بة توظيف أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم مناس •
في أغلب دروس نظام معلم الفصل، كالتعلم باللعب، 
وتمثيل األدوار، والسؤال من أجل التعلم، مع توظيف 

 ،وعبارات الثناء ،أساليب تحفيز متنوعة، كالتحفيز بالنجوم
في ، "سوق الخميس"وبطاقات  ،الرمزية اوالهداي ،والتشجيع

دروس الحلقة الثانية، بصورة غير  حين جاءت معظم
محور عملية التعلم فيها،  ونكان المعلمحيث  فاعلة،
تركزت بصورة واضحة في  ،ةأساليب تلقينيوا واعتمد
 والعلوم. ،والرياضيات ،اللغة اإلنجليزية :دروس

ر اإلدارة الصفية في دروس الحلقة الثانية، تأثّ  •
، التي لم باإلستراتيجيات واألساليب التعليمية غير الشائقة

ثل أغلبهم تماالب نحو التعلم، و في جذب انتباه الط تنجح
 هم باألحاديث الجانبية،ضالهدوء السلبي، وانشغل بع

خاصة  ،باإلطالة في بعض األنشطةها تأثر إضافًة إلى 
 .الدرس االستهاللية منها، أو سرعة االنتقال بين جزئيات

فعلى الرغم  ،المعلمين في توظيف أساليب التقويم ت  تفاو   •
الفردي و  ،والتحريري من تنوعها ما بين الشفهي،

نها أوالجماعي، في أغلب دروس الحلقة األولى، إال 
التقويم الشفهي، في في معظم دروس الحلقة الثانية  تتركز 
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خاصة في دروس اللغتين العربية واإلنجليزية، مع ضعف 
الطالب  متابعتها، وقلة االستفادة من نتائجها في دعم

 حسب فئاتهم.ومساندتهم 
 

 
 :(6)التوصية 

 ا في الدروس، واألعمال الكتابّية، والبرامج المدرسية الخاصة.ا وأكاديمي  دعم الطالب ومساندتهم بفئاتهم المختلفة شخصي   •

 
 الحكم: تحسينات غير كافية

 األثر اإلجراءات
تضّمنت: االستمرار  ،بعض البرامج الداعمةالمدرسة نّفذت  •

دي"؛ في تنفيذ برنامج صعوبات التعلم، ومشروع "خذ بي
"بنك  :يلدعم الطالب ذوي األداء المتدني، ومشروع  

الكلمات"، و"أنا أقرأ"؛ لدعم طالب صعوبات التعلم 
يزية؛ لتقديم المتعثرين في القراءة، وتفعيل نادي اللغة اإلنجل

 الدروس اإلثرائية.

أعّدت نشرة توضيحية آلليات متابعة الواجبات المنزلية،  •
 حريرية.واستمارة لمتابعة األعمال الت

شّكلت فريًقا للموهوبين، بعدما حصرت أعدادهم، وصّنفت  •
جوانب الموهبة لديهم، ودفعتهم للمشاركة في فعالية 
"موهوب في مدرستنا"، وفي بعض المسابقات الداخلية 

 كالمشاركة في مهرجان المسرح المدرسي. ،والخارجية

كثّفت تواصلها مع أولياء األمور؛ الطالعهم على المستوى  •
كاديمي ألبنائهم، من خالل الساعات المكتبية المنّظمة، األ

 "إشراقة الخميس".والنشرة األسبوعية الرقمية 

ا وسلوًكا كّرمت الطالب الذين أظهروا تحسًنا أكاديمي   •
ألسبوع"، وكّرمت الطالب انجم ـ"باختيارهم ك ،واضًحا

 المتميزين في مشروع" فرسان الخميس".

تعليمية المقدمة للطالب على تفاوت الدعم والمساندة ال •
الحلقة األولى، وتدني ذلك في دروس اختالف فئاتهم في 

 معظم دروس الحلقة الثانية.

تركيز المعلمين في معظم المواقف الصفية على مشاركة  •
وعدم كفاية الدعم  أكثر من غيرهم، الطالب المتفوقين

المقدم لبقية الفئات، خاصة الطالب ذوي التحصيل 
 المتدني.

والتقويمية  ،لة مراعاة التمايز في األنشطة التدريبيةق •
المقّدمة في معظم الدروس، وفي األعمال الكتابية التي 

، وتدني مستوى لقدرات الطالب اتسمت بقلة التحدي
في الحلقة الثانية، واالفتقار إلى التغذية  خاصةً  ،األنشطة

 تفاوت دقة التصويب.مع الراجعة الهادفة، 

الموهوبين في قلة من الفعاليات مشاركة الطالب  •
كالمباريات الرياضية، وأنشطة الفسحة، وبعض  ،المدرسية

المسابقات الخارجية، مثل مسابقة "ألواني" للرسم الحر، كما 
أن جوانب الموهبة ال يتم استثمارها في المواقف الصفية؛ 

 لتعزيز تعلم الطالب، وتنمية مواهبهم.



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 9                                                    2017ديسمبر  13 –مدرسة الخميس االبتدائية للبنين  –الزيارة الثانية  –تقرير المتابعة 

 مدرسة: معلومات أساسية عن ال1ملحق 
 

 الخميس االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Khamis Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1926 سنة التأسيس

 365مجمع  - 58شارع  – 769مبنى  العنوان

 الخميس/ العاصمة المدينة/ المحافظة

 17401557 الفاكس 17404202 أرقام االتصال

 (1-12الدراسية ) الصفوف

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 458 المجموع - اإلناث 458 الذكور عدد الطلبة

 المتوسط. الدخلينتمي أغلب الطالب إلى أسر  من ذوات  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 4 3 3 3 2 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :، تمثلت في2018-2017تعيينات جديدة خالل العام الدراسي  •
 مدير المدرسة  –

 للعلوم. 1وللغة اإلنجليزية،  2: منهم ،معلمين ةست –
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

دًما ملحوًظا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات تحرز المدرسة تق
 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 
 ينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئي ا في المخرجات.تحس

 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

 
 

 *العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة : الحكم2جدول 

 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 
 حسينات غير كافية.توجد توصيات ذات ت

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

 


