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 دمةالمق

 

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

 .العام ومتابعة تحسن األداء ،أعمالهم الكتابيةتقييم الزيارات الصفية والجولة التعليمية و  أثناءمدى تحسن أداء الطلبة 
 

 

 السابق الحكم

  غير مالئم"على تقدير  2015مايو جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة" . 
 

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 
 

 

 
 

 

 الوصف *التوصيات

  افية جزئًياسينات كتح 1التوصية 

  سينات كافية جزئًياتح 2التوصية 

  سينات كافية جزئًياتح 3التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا.  
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 المحصلة العامة للزيارة
 سينات كافية، يتطلب: إلحداث إجراءات وتح

  لرفع مستوى األداء العام للمدرسة ؛من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم التدخلاالستمرار في. 

  مع التركيز على أولويات التطوير  ،ستراتيجية بحيث تبنى على تقييم ذاتي دقيقتطوير الخطة اإلاالستمرار في
 .والتحسين

  بحيث تشمل: ،ستراتيجيات التعليم والتعّلمإتطوير  فيرامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين متابعة أثر باالستمرار في 
 في اللغة العربية خاصةً  ،األساسية في المواد لطالباتنمية مهارات  -

 منتجةفاعلة و إدارة صفية  -

 لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة ؛توظيف التقويم -

 .منهم ذوي التحصيل المتدني خاصةً  ،عليمية للطالبالت المساندةتقديم  -
 
 

 ملحوظات إضافية
  متابعة وعي الطالب، وفهمهم لثقافة البحرين وقيمها اإلسالمّية.على  بصورة أكبر التركيزيتطلب من المدرسة 
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :(1)التوصية 
 من األساليب غير  لرفع مستوى األداء العام للمدرسة، والحدّ  ؛لتعليمقبل الجهات المعنية بوزارة التربية وا نم التدخل

 .التربوية في التعامل مع الطالب

 

  تحسينات كافية جزئًيا :الحكم
  األثر  اإلجراءات

 تنفيذ فعالّية شراف التربوي في مع اإل المدرسة تعاونت
 .للمدرسة العام األداء"يوم في حياة مدرسة"؛ لتقييم 

  الطالب حول أساليب تعامل المعلمين  ءآرااستطلعت
جراءات الالزمة تجاه المعلمين اإلمعهم، واتخذت 

مشروع وفّعلت ، المخالفين وفق الئحة االنضباط الوظيفي
الجلسات التوجيهية مع  توعقد"السلوك من أجل التعلم"، 

نشرتين حول "فن التعامل مع ووزعت ، المعلمين المعنيين
الئحة كما وزعت  يب تربوية"،السلوكية بأسال المشكالت

ذت ورشة نفّ و االنضباط الوظيفي على جميع المعلمين، 
 ،"تدريبّية بعنوان "آلية تفعيل الئحة االنضباط الطالبي

لمين على التعامل مع فن إدارة السلوك"؛ لتدريب المع"و
 .سلوك الطالب

 الواضح والملموس في تعامل المعلمين مع  التحسن
 .النفسيعامة باألمن  الطالب، وشعور الطالب

  نجاز و الجزئي في فاعلّية عمليتي التعليم والتعلم، التحسن ا 
كدروس  ،الدروسبعض الطالب األكاديمي، وتقدمهم في 

 .العلوم
 الطالب،  عند بعض وعيالمظاهر تدني  ظهور بعض

بعض  كوجود، فهمهم لثقافة البحرين وقيمهامن حيث 
دورات حدى إ الرسومات والكتابات غير المقبولة في

 المياه.

 

 

  :(2)التوصية 
 تضمينها و مع التركيز على أولويات التطوير والتحسين،  ،ستراتيجية بحيث تبنى على تقييم ذاتي دقيقتطوير الخطة اإل

 ها.متابعة تنفيذ مع ،مؤشرات أداء واضحة
 

  تحسينات كافية جزئًيا :الحكم
 األثر  اإلجراءات 

 م الخارجي في تدريب المدرسة من فريق الدع استفادت
بالمدرسة على إجراء تقييم ذاتي  "قيادة التقييم الذاتي" فريق

 بعض ن تحسّ  إلستراتيجية جزئيًّا علىانعكاس أثر الخطة ا
واكتساب  ،السيما اإلدارة الصفية ،التعليمية الممارسات
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وقد  .شامل لكافة مجاالت عملها، وتقييم الزيارات الصفّية
وتصميم  ،إعداد خطة شاملة للتقييم الذاتي الفريق تولى

عبر  ،تحليل الواقع المدرسيو  ،بهاألدوات الخاصة 
 ،"ة البحرينية المتميزةالمدرس"مشروع  توظيف استمارات

 وتحليل المراجعة السابقة،زيارة توصيات االستفادة من و 
والزيارات الصفية التي يقوم بها فريق الوقفات التقويمية، 

حوارات لى جانب إ، بالمدرسة "جودة التعليم والتعلم"
 .األداء، واستطالعات الرأي

  ّعمل خاصتين بالتقييم الذاتي  المدرسة ورشتيّ ذت نف
بهدف نشر ثقافة التطوير  ؛تخطيط اإلستراتيجيوال

 بالمدرسة.  
  ّبالمدرسة بالتعاون مع  التخطيط اإلستراتيجيفريق  أعد

 فريق الدعم الخارجي الخطة اإلستراتيجية والخطط
بناًء على نتائج التقييم الذاتي  ؛التشغيلية والتنفيذية

ية صبخصو  - انظريًّ  – الخططاتسمت  وقد ،الشامل
وتركيزها على  ،ووضوح مؤشرات األداءاألهداف، 

 .أولويات العمل المدرسي
  ّعنى بمتابعة الخطة ي   اا خاصًّ لت المدرسة فريقً شك

وتقييم  ،ثيق ما تم إنجازه في اللوحة التدفقيةوتو  ،التنفيذية
دورية في بصورة ومناقشتها  ،اإلجراءات المنفذة

 .فريق التحسين الداخلياجتماعات 

دروس ك ،الطالب المهارات األساسية في بعض الدروس
أغلب سلوك  مناسب في نتحسّ ، إضافًة إلى العلوم

 .الطالب

 
 

  :(3)التوصية 
 إستراتيجيات التعليم والتعّلم، بحيث تشمل:أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في تطوير  متابعة 

 تنمية مهارات الطالب في المواد األساسية، خاصة في اللغة العربية -
 إدارة صفية فاعلة ومنتجة -
 لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة ؛توظيف التقويم -
 تقديم المساندة التعليمية للطالب، خاصة ذوي التحصيل المتدني منهم. -



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب 

 5                                                                 2016ديسمبر 14 – القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنينمدرسة  - األولى الزيارة –ير المتابعة تقر 

  تحسينات كافية جزئًيا  الحكم:
 األثر  اإلجراءات 

  ّلتحسين أداء  ؛مجموعة من اللجانالمدرسة لت شك
لجان: التدريب ك ،ورفع اإلنجاز األكاديمي ،المعلمين

  سي.والتحصيل الدرا ،والتعليم والتعلم ،والتنمية المهنية
   ا منعددً مت رت احتياجات المعلمين التدريبية، وقدّ ص  ح 

"أكاديميتي التدريس : رشكو  ،رفع الكفاءة المهنيةبرامج 
و"التقويم من أجل التعلم"،  ،"التعليم المتمايز""، و2و1

والزيارات التبادلية  ،التوجيهيةالجلسات الفردية  متونظّ 
دارة إلات المطويات حول أسرار وأعدّ  ،بين المعلمين

 .وأثر التقويم التكويني ،الصفية
  ّاألساسية، الطالب  لتنمية مهارات ؛مت بعض البرامجقد

في  ""فارس اإلمالء" و"الكتابة اإلبداعية :كتنظيم مسابقتيّ 
 .اللغة اإلنجليزية

 لمناقشة أسباب  ؛عقدت لقاءات تربوية مع أولياء األمور
 .نسب اإلتقان في بعض المواد كالعلومتدني 

  ّا في البرامج العالجية.حققوا تقدمً الذين  الطالبمت كر  

  لمهارات األساسية، حيث ااكتساب الطالب في التفاوت
 ،التجريب العلميومهارات  ،المعارف العلميةيكتسبون 

بصورة أفضل من  وحل مسائل التناسب في الرياضيات،
 ،مهارات الكتابة والتحدث في اللغة اإلنجليزية هماكتساب

والتعبير الشفهي في اللغة  ،القواعد النحوية همتوظيفو 
 .العربية

  تطبيق المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلمالتفاوت في، 
و"الحوار  ،"السؤال من أجل التعلم" :في إجمااًل  تركزت

الطالب و" ،"التعلم التعاوني" :أقل في والمناقشة"، وبصورة  
 العلوم.دروس في بصورة أفضل "، جاءت المعلم

 ففي الوقت الذي استطاع  .فاعلية اإلدارة الصفية تفاوت
فيه المعلمون ضبط سلوك الطالب في معظم الدروس، 

 بعض إنتاجيةزيادة التعلم في  وقت إال أن استثمار
اإلطالة في التمهيد للدرس، أو سرعة تأثر بالدروس 

 .بطيئة بوتيرة   هأو سير  ،االنتقال بين بعض األنشطة
  تقويم متنوعة في بعض الدروستطبيق المعلمين أساليب 

، غير أن أغلب الطالبت حاجات ؛ لبّ كدروس العلوم
عدم شمولية التقويم، وتفاوت بالدروس تأثر ا من عددً 

في بعض كما ، حدوث التعلمالتحقق من في المعلمين 
 دروس الرياضيات.

  للطالب بحسب فئاتهم، مة المقدّ تفاوت المساندة التعليمية
 الدروس ثراء خبرات المتفوقين فيإ التركيز على حيث يتم
غير مخطط لها،  عامة   إرشادات  أو توجيه  ،األفضل

 همبتلقين ،ن في دعم زمالئهميى المتفوقواالعتماد عل
 .اإلجابات
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

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

 1954 سنة التأسيس

 325 مجمع - شارع الشيوخ -  57مبنى العنوان

 المنامة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17716519 الفاكس 17712465 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

6 7-9 - 

 462 المجموع - اإلناث 462 الذكور عدد الطلبة

 والمحدود المتوسط الدخل ذوات من أسر إلى الطالب معظم نتميي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 4 3 4 5 - - - - - عدد الشعب

 . 2017-2016مدرسة في العام الدراسي الحالي اليين مدير تع  المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث 
 تحسينات متفاوتة على األداء وأّثرت جزئيًّا في المخرجات.

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

 تقدم كاف   تحسينات كافية في جميع التوصيات.  اتخذت المدرسة إجراءات فاعلة في إحداث

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   لم تحدث المدرسة تحسينات كافية في توصية واحدة، أو أكثر. 

 

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

 


