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 المقدمة

 

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

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

 السابق الحكم

  غير مالئم" :على تقدير 2017مايوجريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة". 

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 الوصف *التوصيات

 تحسينات كافية 1التوصية 

 تحسينات كافية 2التوصية 

 تحسينات كافية 3التوصية 

 تحسينات كافية 4التوصية 

 تحسينات كافية جزئيا 5التوصية 

 كاف  تقدم  الحكم العام لزيارة المتابعة
 مباشرة المدرسة مؤهلة لالنضمام إلى المراجعات المعتادة. 
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 المحصلة العامة للزيارة

 مع العمل  ،ر في جميع اإلجراءات والممارسات اإليجابية التي تضمن االرتقاء بمستوى األداء العام للمدرسةاالستمرا
 معلم أول لقسم اللغة العربية، ومرشد اجتماعي. سد نقص الموارد البشرية المتمثل في:على 

 
 

 ملحوظات إضافية
 كساب الطالب المهارات  ،األداء المنخفضمساندة الطالب ذوي  بصورة أكبر على التركيزمن المدرسة  يتطلب وا 

 األساسية في اللغة اإلنجليزية.
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 التوصيات مدى التقدم في

 

 (:1التوصية )
 رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب، وتنمية المهارات األساسية في المواد الدراسية. 

 

 تحسينات كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

  للتعرف على  ؛التشخيصيةنّفذت المدرسة االختبارات
مستويات الطالب عند التحاقهم بها، وتابعت تقّدمهم 
بتحليل االختبارات المدرسية، واالمتحانات الوزارية في 
الوقفات التعليمية المعتمدة، واستفادت من النتائج في وضع 

لمتابعة الطالب ذوي التحصيل  ؛الخطط العالجية
 المنخفض.

   من األنشطة واألعمال الكتابية  مناسب   م  كّلفت الطالب بك
تم تصويب أغلبها بصورة منتظمة يالتي المعززة لتعلمهم، و 

 ودقيقة، خاصًة في الرياضيات والعلوم.
  أعّدت مذكرات للمراجعة قبل امتحانات منتصف الفصل

 .وقبل نهايته الدراسي
  ًعلى االمتحانات الوطنية لطالب  اتدريبي   انّفذت برنامج

 لسادس.الصفين الثالث وا

  تحقيق الطالب في االختبارات المدرسية واالمتحانات
، نسب نجاح مرتفعة 2017-2016للعام الدراسي الوزارية 

 ،%93في جميع المواد األساسية تراوحت ما بين 
 .%100و

  تقان مرتفعة جًدا في إتحقيق طالب الحلقة األولى نسب
، %99و ،%75جميع المواد األساسية تراوحت ما بين 

ا في عالها في اللغة اإلنجليزية بالصف األول، وأقلهكان أ
 المادة نفسها بالصف الثالث.

  تقان متفاوتة، تراوحت إتحقيق طالب الحلقة الثانية نسب
تتوافق نسب النجاح مع نسب و  .%80و ،%54ما بين 

في أغلب المواد جًدا منها والمرتفعة  اإلتقان المرتفعة
لعلوم، وتتفاوت مع نسب األساسية كما في اللغة العربية وا

في الرياضيات بالصفين الخامس منها اإلتقان المتوسطة 
 نجليزية بالصفين الرابع والسادس.واللغة اإل ،والسادس

  اكتساب الطالب المفاهيم والمعارف والمهارات األساسية
وأغلب  ،بصورة مناسبة في دروس نظام معلم الفصل

 .غة اإلنجليزيةوبدرجة أقل في الل دروس المواد األساسية
  تقّدم أغلب الطالب، خاصًة المتفوقين منهم في أغلب

تقّدم الطالب  ظهر الدروس واألعمال الكتابية، في حين
 ذوي التحصيل المنخفض بمستوى أقل.
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 (:2التوصية )
 وفق  تحري الدقة بصورة أكبر في عمليات التقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في تحسين الخطة اإلستراتيجية

 أولويات التطوير، وتضمينها مؤشرات أداء واضحة، ومتابعة تنفيذها بصورة أكثر فاعلية.

 

 تحسينات كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

  ،اعتمدت المدرسة في تقييمها الذاتي الشامل أدوات عدة
وتحليل النتائج، والزيارات الصفية، (، SWOTكتحليل )
 ، مستفيدةً المدرسية طتهافعالياتها وأنش لتقييم ؛واستمارات

توصيات و  معايير "المدرسة البحرينية المتميزة"، من
 بالتعاون مع فريق الدعم الخارجي.المراجعة السابقة 

  تابعت برامج الخطة اإلستراتيجية وأنشطتها وفق األهداف
التي تم تحديدها، من خالل الخطط التدفقية والوقفات 

تمارات تقييم الزيارات التدريب على استخدام اسالتقويمية، و 
مناقشة نتائجها بصورة دورية في اجتماعات الصفية، و 

 .فريق التحسين الداخلي

  بناء خطة إستراتيجية ثالثية المدى، بأهداف عامة
وخاصة، متضمنة مؤشرات أداء محددة، وقد تم ترجمتها 

 .إلى خطة إجرائية سنوية

 ؛ أغلب الممارسات التعليمية إحداث تحسن واضح في
ستراتيجيات تعليم وتعلم تركز على الطالب إطبيق بت

 .كمحور، وزيادة إنتاجية الدروس

  وتطورهم  ،إنجاز الطالب األكاديميارتفاع مستوى
 الشخصي.

 .تحسن برامج دعم ومساندة الطالب بوجه عام 

 التقييم  ومتابعة عمليات إحداث تحسن نسبي في دقة
 لصفية.تقييم الزيارات افيما يرتبط ب خاصةً  ،الذاتي

 
 

 (:3التوصية )
 :متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، تركز على 

 التقويم من أجل التعلم واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهم -

 إدارة الدروس بما يضمن جودة إنتاجيتها -

 سئولية؛ بما يعزز ثقتهم بأنفسهم.وتحمل الم ،ة الفرص للطالب لتولي األدوار القياديةإتاح -
 

 تحسينات كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

  فّعلت المدرسة مجتمعات التعلم الداخلية والخارجية، بتنفيذ
الزيارات التبادلية، وتقديم الورش التدريبية، وعقد الحلقات 

 متنوعة تطبيق أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم 
و"فكر، زاوج، شارك"، ار، كالتعلم التعاوني محدد األدو 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 5                                                       2018مايو 3 –مدرسة الرازي االبتدائية للبنين  –زيارة األولى ال –تقرير المتابعة 

 الراجعة، بعد حصر احتياجاتالنقاشية وجلسات التغذية 
 التدريبية. المعلمين

 لتتبع أداء المعلمين، وتقديم التغذية  ؛نّفذت الزيارات الصفية
 وكثفتها للمعلمين األولى بالرعاية. ،الراجعة

 أساليب متنوعة؛ لتقويم تعلم الطالب في  المعلمون وظف
 ، كالتقويم الذاتي، وتقويم األقران،فردي ا وجماعي ا الدروس

ي مع تقديم التغذية هوالتقويم الجماعي، والتقويم الشف
 الراجعة المباشرة.

  ّتعلم لدعم  ؛في الدروسالطالب" المعلم "لت دور فع
 األقران.

 .فّعلت األدوار القيادية في الدروس ضمن العمل الجماعي 

واألسئلة من أجل التعلم، والتعلم باللعب كما في دروس 
نظام معلم الفصل، وحل المشكالت في دروس 
الرياضيات، والتجريب العلمي في التعرف على األحماض 
والقواعد في العلوم، والخرائط المعرفية في اللغة العربية، 

المهارات في إال أنها لم تكن فاعلة في إكساب الطالب 
 دروس اللغة اإلنجليزية.بعض 

 متنوعة في تقديم المساندة التقويم االستفادة من أساليب ال
من خالل على اختالف فئاتهم التعليمية ألغلب الطالب 

اإلجابات، نماذج تقديم التغذية الراجعة المباشرة، أو عرض 
لطالب ذوي المقدمة لمساندة عدم كفاية البخالف 

دروس اللغة  بعض ض، كما فيالتحصيل المنخف
 عدمو ، اإلنجليزية التي تأثرت بضعف مهاراتهم األساسية

 داء الكتابي.األتقويم  يةفاعل

  إدارة أغلب المعلمين الدروس بصورة كافية من حيث
التنويع في األنشطة، والتدرج السلس في تقديمها، وتحديد 
الزمن المالئم إلنجازها في بعضها؛ مما انعكس على 

 إنتاجيتها.

  األدوار الطالب إتاحة المعلمين الفرص الكافية لتولي
 ،علم"، كما في "الطالب الممنهم المتفوقين القيادية خاصةً 

 وقيادة المجموعات، وعرض عملها.
 
 

 (:4التوصية )
 .مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة داخل الدروس وخارجها وفي األعمال الكتابية 

 

 تحسينات كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

  حصرت المدرسة الطالب ذوي التحصيل المتدني، ونفذت
جية البرامج والمشروعات العالجية لهم، كالدروس العال

  تنمية قدرات ومواهب الطالب المتفوقين والموهوبين بصورة
حرازهم مراكز متقدمة في المسابقات الخارجية  مناسبة، وا 
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لطالب الحلقة الثانية، وبرنامج "الدقائق المثمرة" قبل 
(؛ لتعزيز مهارة القراءة Xالطابور الصباحي، ومشروعي )

باللغة اإلنجليزية، و"أنا منجز"؛ لتعزيز مهارات 
الرياضيات، وعززت األعمال الكتابية بأنشطة عالجية 

 .تركز على الكفايات غير المتقنة
  ّللمعلمين؛ لضمان جودة الدعم  ذت زيارات صفية دوريةنف

المقدم للطالب بفئاتهم المختلفة، وتقديم تغذية راجعة 
 حولها.

 ذت الخطط العالجية واإلثرائية في الدروست ونفّ عدّ أ 
 .لجميع األقسام األكاديمية

  ّقت االختبارات التشخيصية؛ لتحديد جوانب القصور في طب
ذت فّ طالب صعوبات التعلم، وندى الكفايات األساسية ل

ق عالًيا"، ذت مشروع "حلّ التدريس الفردي على أساسه، ونفّ 
 لجان خاصة أثناء االمتحانات.وألحقتهم ب

  ّمت لقاءات فردية، وجلسات إرشادية للطالب المتعثرين نظ
 ا.دراسي  

  شاركت الطالب الموهوبين والمتفوقين في األنشطة
والمسابقات الداخلية والخارجية، والمعارض كمعرض 

لت أدوار أغلبهم في فعاليات طنة الرقمية"، وفعّ "الموا
ذت مشروع الطابور الصباحي، واللجان الطالبية، ونفّ 

"السفير اإللكتروني"؛ لنشر ثقافة التعليم اإللكتروني، 
 الرياضيات.في "أنا مبدع"، و"تحدي"  :يومشروع  

  ،أسندت أدواًرا قيادية للطالب المتفوقين، كالطالب المعلم
 نخفضساندة الطالب ذوي التحصيل الملم واستعانت بهم

 ضمن برنامج "الدقائق المثمرة".

كالمركز األول في مسابقة "سيبويه القواعد النحوية"، 
 ياضيات".والمركز الثالث في مسابقة "أبطال الر 

  واضح في مستويات الطالب في األعمال  تقدم  تحقيق
مناسب في أعمال  الكتابية في الرياضيات والعلوم، وتقدم  

تفاوت في الصفين الرابع ماللغة العربية بالصف السادس، و 
 والخامس، وبصورة أقل في أعمال اللغة اإلنجليزية.

 زيادة مشاركة الطالب في األنشطة الالصفية وتفاعلهم 
اإليجابي فيها، كأنشطة ما قبل الطابور الصباحي 
"صباحي ممتع"، وأنشطة الفسحة المتنوعة التعليمية 

 والرياضية.
  زيادة تفعيل أدوار الطالب في اللجان الطالبية كأدوارهم

الواضحة في مجلس الطلبة، وفرقة الكشافة، وأصدقاء 
 المرور، ولجنة التعليم اإللكتروني.

 مقدمة للطالب ذوي التحصيل عليمية التفاوت المساندة الت
 في الدروس. نخفضالم

   ا بالحلقة األولى؛ ارتفاع نتائج الطالب المتعثرين دراسي
 تطبيق مشروع "مًعا نتعلم". نتيجة  

 
 

 (:5التوصية )
 مرشد اجتماعي.و معلم أول لقسم اللغة العربية، و مدير مدرسة مساعد،  :سد نقص الموارد البشرية المتمثل في 
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 اتحسينات كافية جزئي   :لحكما
 األثر اإلجراءات

 التربية المدرسة مع إدارة التعليم االبتدائي بوزارة  تواصلت
 .سدَّ النقص في الوظائف الشاغرةلوالتعليم؛ 

 قسم اللغة العربيةلللقيام بمهام التنسيق  يهامعلمأحد فت لّ ك ،
خضاعه لبرامج تدريبية تطوير المهني، الوجلسات  ،وا 

 .الدعم الخارجي واإلشراف التربوي :يون مع فريق  بالتعا
 االجتماعي،  مساعدة المرشد مهمةبعض المعلمين أسندت ل

 لمتابعة تأخر الطالب. ؛وكذلك إعداد فريق طالبي

 في قيادة التعليم والتعلم  تفاوت أدوار القيادة الوسطى
 لألقسام األكاديمية.

  ربية.معلمي قسم اللغة العإحداث تحسن واضح في أداء 
  ثان  مدير مدرسة مساعد الوزارة تعيين. 
  التحسن النسبي في خدمات اإلرشاد االجتماعي في دعم

 .ومساندتهم الطالب
  الموارد البشرية نقصلسد  قائمة المدرسة ال تزال حاجةو. 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 الرازي االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Razi Primary Boys سم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(ا

 1980 سنة التأسيس

 414مجمع  – 1410طريق  – 320مبنى  العنوان

 العاصمة الديه/ المدينة/ المحافظة 

 17552931 الفاكس 17551963 أرقام االتصال

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 684 المجموع - اإلناث 684 الذكور لطلبةعدد ا

 .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

 - - - - - - 7 3 3 4 3 3 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في ،2018-2017الحالي  الدراسي عامتعيينات جديدة في ال: 

 مساعدمدرسة مدير  –

 ،عربيةاللغة ال التخصصات التالية:بواقع معلم واحد لكل من  ،ينمعلمثالثة  –
 علوموالرياضيات، وال

 تخاطب.اختصاصي نطق و  –
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

اث تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحد
 تحسينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئي ا في المخرجات.

 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 المتابعة :2جدول 

 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 
 ذات تحسينات غير كافية. توجد توصيات

 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، *
 لى التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة.فإنه لن يتأثر الحكم ع الالزمة من قبلها

 


