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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 
لمتابعة األولى، وقد تم خالل الزيارة والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق المحصلة العامة لزيارة ا

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

 الحكم السابق

  ."قيد التقدمعلى تقدير " 2016ديسمبر  حصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي أجريت في •

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة الثانية

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 

 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

 سينات كافية جزئًياتح 1التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 2التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 3التوصية 

 افية جزئًياتحسينات ك 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
  .حسب النظام ادةالمدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعت •
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 المحصلة العامة للزيارة

 إلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسة: 

 االستمرار في التدخل من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لرفع مستوى األداء العام بالمدرسة. •

بحيث تبنى على تقييم ذاتي دقيق، مع التركيز على أولويات التطوير  ،طة اإلستراتيجيةاالستمرار في تطوير الخ •
 والتحسين.

 االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم، بحيث تشمل:  •
 تنمية مهارات الطالب األساسية، خاصة في اللغة العربية -
 صفية فاعلة ومنتجةإدارة  -
 لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة توظيف التقويم؛ -
 الب، خاصة ذوي التحصيل المتدني منهم.تقديم المساندة التعليمية للط -

 

 ملحوظات إضافية
 ال يوجد  •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
 .لرفع مستوى األداء العام بالمدرسة ؛ية بوزارة التربية والتعليماالستمرار في التدخل من الجهات المعن •

 
 تحسينات كافية جزئًياالحكم: 

  األثر  اإلجراءات
رفع لدعم برامج  ؛شراف التربويقسم اإلالمدرسة خاطبت  •

وقياس  ،الكفاءة المهنية للمعلمين التي تقدمها المدرسة
 .انعكاس أثرها على أدائهم في الدروس

مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم، طبقت بالتنسيق  •
بتنفيذ زيارات تبادلية  ،برامج التوأمة مع المدارس المتعاونة

  لرفع مستوى األداء. ؛بين المدارس
مجتمعات التعلم بين المدارس المتعاونة في مختلف  عززت •

يوم في "، و"مدرسة يوم في حياة مدير" :هاومن ،المجاالت
مرشد  يوم في حياة"، و"مساعد ةمدرس مدير حياة

  ."اجتماعي

زيادة وعي الطالب وتحسن سلوكهم ووعيهم والتزامهم القيم  •
ة والفعاليات التي تنمي وتطبيقهم األنشط ،اإلسالمية
 .محافظتهم على البيئة المدرسية، و المواطنة

من حيث  ،تقدم جزئي في مستوى األداء العام بالمدرسة •
 .في العلوم والرياضيات اسيةاألس تنمية مهارات الطالب

 
 

  :2التوصية 
بحيث تبنى على تقييم ذاتي دقيق، مع التركيز على أولويات التطوير  ،االستمرار في تطوير الخطة اإلستراتيجية •

 .والتحسين

 

 تحسينات كافية جزئًياالحكم: 
 األثر اإلجراءات 

ونفذت ورشة عمل  ،التخطيطو لتقييم ل افريقً  المدرسة شكلت •
وصممت أدوات التقييم من استبانات واستمارات  ،هحول

 تحليلطبقت و  ،مدرسة البحرينية المتميزةمعايير الفق و 
(SWOT). 

مع  التطوير، تراتيجية، وفق أولوياتتحديث الخطة اإلس •
آليات متابعة تفاوت و  فيها، تفاوت واقعّية مؤشرات األداء

 .إجراءاتها جودة تنفيذ
التركيز بصورة متفاوتة على أولويات التطوير، خاصًة فيما  •
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ونتائج  ،ومصفوفة األولويات ،لتقييم الذاتيوظفت نتائج ا •
وبناء التطوير، مارات في تحديد أولويات تحليل االست

 ها اإلستراتيجية والتنفيذية. يخطت
 

من  -مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب  رفعيتعلق ب
علم، حو الت، وزيادة دافعية الطالب ن- تقاننسب اإل حيث

 م غير العربية.ودعم الطالب الذين لغتهم األ
ن فاعلية الممارسات التعليمية في بعض الدروس، تحس   •

 .خاصًة في الرياضيات، والعلوم
 

 

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

 في اللغة العربية ي المواد األساسية خاصةً فمية مهارات الطالب تن -

 إدارة صفية فاعلة ومنتجة -

 توظيف التقويم؛ لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة -

 .ذوي التحصيل المتدني منهم تقديم المساندة التعليمية للطالب، خاصةً  -

 
 تحسينات كافية جزئًياالحكم: 

 األثر  اإلجراءات 
 والتي نفذت ،لجنة التدريب والتنمية المهنية المدرسةشكلت  •

وورش العمل  ،العديد من البرامج التطويرية بدورها
األنشطة الصفية وتطبيق  ،التعلم التعاوني :مثل ،للمعلمين

مهارات التعليم العليا، والتقويم من أجل المشتملة على 
  .فيةوالبوابة التعليمية، واإلدارة الص، التعلم

 المتعثرينالطالب عقدت لقاءات تربوية مع أولياء أمور  •
خاصة  أنشطة عالجيةو  ،خطًطا تطويريةوأعدت  دراسيًّا،

 بهم.
طبقت حصص تقوية في أعدت أنشطة تعليمية خاصة، و  •

لتنمية المهارات  ؛ربيةعاللغة اإلنجليزية والعلوم واللغة ال
 .األساسية لدى الطالب

 صعوبات التعلم. لطالب أعدت برامج خاصة  •
 قدًما دراسًيا.كرمت الطالب الذين حققوا ت •

توظيًفا تعلم التعليم و الستراتيجيات توظيف أغلب المعلمين إ •
 – فكر"السؤال من أجل التعلم، و :تركزت فيو ، متفاوًتا

كجهاز  ،موارد تعليمية همتوظيفإضافًة إلى ، "شارك – زاوج
دوات التمكين الوسائط المتعددة، والسبورات الصغيرة، وأ

إال أن فاعليتها في إكساب الطالب المهارات الرقمي، 
أفضلها في  جاءو والمعارف تفاوتت في أغلب الدروس، 

  والرياضيات.بعض دروس العلوم 
شفهية  :تفعيل أغلب المعلمين أساليب تقويم متنوعة •

وتحريرية، فردية وجماعية، كما في دروس العلوم 
بية احتياجات الطالب ساهمت في تل قدوالرياضيات، و 

بصورة متفاوتة كان أفضلها تلبيًة تلك المرتبطة  التعليمية،
لطالب ذوي ل ها تلبيةً أقل جاءالمتفوقين، و  بالطالب

إال أن مستوى األسئلة في بعض  ،التحصيل المتدني
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لمرحلة وا المنهج، وال تتناسب الدروس لم تكن وفق كفايات
 .للطالب العمرية

حيث ظهرت طالب، لل تعليمية المقدمةتفاُوت المساندة ال •
في تقديم  - أغلبها–غير مخطط لها أحياًنا، وتركزت 

اإلرشادات والتوجيهات والمرور على المجموعات، في 
مساندة الطالب ذوي التحصيل تظهر بوضوح حين لم 

الذين لغتهم األم غير العربية في أغلب الطالب و  ،المتدني
 الدروس.

وتقديمهم  ،لصفوفالمعلمين أغلب االتحسن في إدارة  •
إنتاجية  تأثرتإلرشادات قبل بدء األنشطة، في حين ا

بعض الدروس، باإلطالة في األنشطة االستهاللية، وسرعة 
دون التحقق من حدوث  ،ات الدرسياالنتقال بيت جزئ

 التعلم.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 6                                                                 2017نوفمبر  15 – نينيبية االبتدائية اإلعدادية للبمدرسة القض – الثانيةالزيارة  –تقرير المتابعة 

 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 لقضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنينا اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Qudaibia Primary Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1954 سنة التأسيس

  325مجمع  - شارع الشيوخ – 57مبنى  العنوان

 العاصمة /القضيبية المدينة/ المحافظة 

 17716519 الفاكس - 17712464 أرقام االتصال

 (12- 1الدراسية )الصفوف 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

6 7-9 - 

 385 المجموع - اإلناث 385 الذكور عدد الطلبة

 .ينتمي معظم 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

 - - - 3 4 2 5 - - - - - عدد الشعب

 .2018-2017 مدير مدرسة مساعد في العام الدراسي الحالي تعيين • المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

ت حققت من خاللها تحسينات تحرز المدرسة تقدًما ملحوًظا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءا
 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 
 ات.تحسينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئيًّا في المخرج

 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

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم موصف الحك

 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.

 قيد التقدم

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

 

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

 


