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 المقدمة

 

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

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

 السابق الحكم

 . "تقدم غير كاف  "على تقدير  2017نوفمبر جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة الثانية

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 
 

 

 الوصف *التوصيات

 كافية غير سينات تح 1التوصية 

 كافية غير سينات تح 2التوصية 

 كافية غير سينات تح 3التوصية 

 كافية غير سينات تح 4التوصية 

  اسينات كافية جزئي  تح 5التوصية 

 سينات كافية تح 6التوصية 

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

 إلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسة:

 التحسين. أولويات على تركز إستراتيجية خطة بناء في نتائجه من واالستفادة وشمولية، دقة أكثر ذاتي تقييم تطبيق •

كسابهم األكاديمي، الطالب إنجاز مستوى رفع •  الدراسية. المواد في األساسية المهارات وا 

 :على تركز، وتعلم تطوير إستراتيجيات تعليم في أثرها ومتابعة المعلمين، أداء كفاءة لرفع فاعلة؛ تمهين برامج ذتنفي •
 مستوياتهم اختالف على التعليمية الطالب احتياجات تلبية في ائجهنت من واالستفادة التعلم، أجل من التقويم –
 .إنتاجيتها جودة يضمن بما الدروس ةإدار  –

تاحة فئاتهم، اختالف على ومساندتهم الطالب دعم • والبرامج واألنشطة  الدروس في ةمشاركلل لهم الكافية الفرص وا 
 .المسئولية وتحملهم ديةالقيا األدوار وتوليهم بأنفسهم، ثقتهم يعزز بما المدرسية؛

 والمعامل الصفوف خاصة   للطالب، العددية والكثافة لتتالءم ؛المرافق المدرسية، وتجهيزها صيانةفي  االستمرار •
 .لهم أمن ا أكثر وضمان انصراف والمختبرات،

 
 

 ملحوظات إضافية
 .المجاالت العمليةألقسام: التربية اإلسالمية، والمواد االجتماعية، و وائل األ المعلميننقص  سد   •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :)1(التوصية 
 التحسين. أولويات على تركز إستراتيجية خطة بناء في نتائجه من واالستفادة وشمولية، دقة أكثر ذاتي تقييم تطبيق •

 
 غير كافيةتحسينات  الحكم:

  األثر  اإلجراءات
ي، أعادت المدرسة تشكيل فريق التخطيط اإلستراتيج •

وعملت على رفع كفاءة أعضائه؛ بتنفيذ مشغل تربوي 
بعنوان "التخطيط اإلستراتيجي، وبناء الخطة"، وشاركت 
الطالب وأولياء األمور في تنقيح رؤية المدرسة، ورسالتها، 

 وأهداف خططها.
في  فة  موظ   ،الواقع المدرسي "التقويم المستمر"ت لجنة مقي   •

رسة البحرينية المتميزة، عدة منها: معايير المد ذلك أدوات  
واستطالعات  ،تقارير المراجعة السابقة، وزيارة المتابعةو 

مصفوفة  أعد ت ،وعلى ضوء نتائج التقييم الشركاء، آراء
 .األولويات

باستخدام  ،المدرسة تنفيذ بنود خطتها التنفيذية تابعت •
وتقديم تغذية راجعة  ، واالجتماعات الدورية،التدفقية اللوحة
 .م تنفيذهما تحول 

التقييم الذاتي، في تحديد أولويات التحسين دقة تفاوت  •
 ارتباطه بمستجدات الواقع المدرسي. وقلةوالتطوير، 

 :من حيثتفاوتت دقتها بناء خطة إستراتيجية إعادة  •
 ،وتحديد أهميتها ،صياغة بعض األهداف الخاصةسالمة 

 عن وضعف ارتباط مضمونها بنتائج التقييم الذاتي، فضال  
 .مؤشرات األداء فيهاتفاوت دقة 

التأثير المحدود للخطة اإلستراتيجية في تحسين مجاالت  •
 الطالب إنجاز مستوىبرفع  المرتبطة خاصة   ،العمل

كسابهم األكاديمي، وتحسين جودة  ،األساسية المهارات وا 
ودعم الطالب على اختالف  ،عمليتي التعليم والتعلم

 فئاتهم.

 
 

  :)2(التوصية 
كسابهم األكاديمي، الطالب إنجاز توىمس رفع •  الدراسية. المواد في األساسية المهارات وا 

 
 غير كافيةتحسينات  الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
مستوى االهتمام ب ىتول  خاص، عمل لت المدرسة فريق شك   •

 . ياإلنجاز األكاديم
ختبارات االنتائج بناء  على  مستويات الطالب، صن فت •

نسب  2018-2017في العام الدراسي  البق الطيتحق •
أعالها  ،%87و ،%52تراوحت ما بين  ،متباينةنجاح 

في اللغة العربية بالصف األول، واللغة اإلنجليزية بالصف 
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 .المدرسية
 والبرامج ،والفعاليات المشروعات،من  جموعةمذت نف   •

خذ بيدي"، و"ما بعد "مثل:  ،للمهارات األساسيةالداعمة 
 ونظ متغايتي"، و"أرتقي بمهاراتي األساسية"،  ؛النجاح

بطل جدول ي: "كمسابقت   ،مسابقات منهجية للطالب
، اإلنجليزيةتين العربية و لغفي الو"أقرأ بطالقة"  ،"الضرب

زت المهار  ات األكاديمية والشخصية للطالب عبر وعز 
 مشروع "واثق" الذي يتم تفعيله في الطابور الصباحي. 

صت دروس تقوية للمواد األربع األساسية، ونف ذت خص   •
 "الساعة الذهبية" للمراجعة النهائية قبل االمتحانات.

لقاءات  توعقد، طالبللتحفيزية توعوية  جلسات نظ مت •
 بتقدم أبنائهم. علم ا مإلحاطته ؛همأولياء أمور مع 

  وأدناها في الرياضيات بالصف الثالث. ،الثاني
ع في جمي ،تحقيق الطالب نسب إتقان منخفضة ومتدنية •

 ، باستثناءلصفوفا، وفي جميع ااألساسية تقريب   المواد
إتقان  ت يتحقيق طالب الصفين الثاني والثالث نسب

% على 48%، و47ا في اللغة اإلنجليزية بلغت تينمتوسط
 الترتيب.

تفاوت اكتساب أغلب الطالب المعارف العلمية كمعرفة  •
، وتوصيل األعمدة الصف الثالثب العناصر االنتقالية

 ،مهارات القراءة الجهرية وكذا ،هربائية بالصف األولالك
، في اللغة العربيةفي  والتعبير الشفهي، والتطبيقات النحوية

ا فيتدني المهارات األساسية  حين ظهر اللغة  واضح 
يجاد ، و التعبيرين الشفهي والكتابيفي اإلنجليزية خاصة  ا 

 اتليعمإلى جانب في الرياضيات، ة ويوالنسبة المئ ،النسبة
 ،عداد الصحيحةمجموعة األ علىالضرب والقسمة 
  .والمهارات الهندسية

 
 

  :(3)التوصية 
 :على تركز ،وتعلم تطوير إستراتيجيات تعليم في أثرها ومتابعة المعلمين، أداء كفاءة لرفع فاعلة؛ تمهين برامج تنفيذ •

 مستوياتهم اختالف على التعليمية الطالب احتياجات تلبية في نتائجه من واالستفادة التعلم، أجل من التقويم –
 .إنتاجيتها جودة يضمن بما الدروس إدارة –

 
 غير كافيةتحسينات  الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
ونظ مت  ،حصرت المدرسة احتياجات المعلمين التدريبية •

 ذت ورش عملونف   على إثرها جلسات التطوير المهني،
رة الصفية مثل: التقويم من أجل التعلم، واإلدا ،عدة

تفعيل ب مشروع التوأمة والمنتجة، إضافة إلى المنظمة
هذه وتابعت أثر  ،مجتمعات التعلم الداخلية والخارجية

 .برامج خالل الزيارات الصفيةال
في  تهملرفع كفاء؛ المعلمين بالنشرات التربوية زو دت •

غير بصورة إستراتيجيات تعليم وتعلم  المعلمين توظيف •
الرياضيات،  دروسدروس، خاصة الفاعلة في أغلب 

للعملية التعليمية  ا، حيث كان المعلم محور  اإلنجليزيةواللغة 
 ،في السؤال من أجل التعلم إجماال  وتمركزت  فيها،

يشارك فيها الطالب ا ما التي غالب  والمناقشة والحوار، 
الذي  لعمل الجماعيوهم قلة، إلى جانب ا - نو المتفوق

محدد األدوار، على الرغم من تنوع غير  غالب ا ما يكون
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أساليب التقويم المتنوعة والفاعلة، وتوظيف  ،اإلدارة الصفية
 .تطبيقها في منهم تميزينالم متوكر  

، والسبورات اإللكترونيكالعارض  ،الموارد التعليمية
في التي يتم استخدامها العلمية رب االفردية، وأدوات التج

 . عدد من الدروس
مناسبة سلوك الطالب بصورة  أغلب المعلمينإدارة  •

تصرفات تأثرت ببعض الدروس ، إال أن إنتاجية إجماال  
األحاديث الجانبية، واللعب باألدوات أثناء ك بعض الطالب

سير الدروس، وعدم االلتزام بالقوانين الصفية، كما تأثرت 
بعض األنشطة تقديم باإلطالة في  التعلم إدارة وقت

 .الدرس سرعة االنتقال بين جزئيات االستهاللية، أو
أساليب تقويم شفهية وتحريرية، أغلب المعلمين  توظيف •

، الالزمةدون تقديم التغذية الراجعة  ،ا تقويم األقرانوأحيان  
 االحتياجاتمن نتائج التقويم في تلبية  االستفادة أو

 الطالبفئاتهم، خاصة  اختالفعلى  للطالبالتعليمية 
لون الشريحة األكبر من ي الذين يشك  المتدنذوي التحصيل 

في حل  ونا ما يعتمدغالب  الذين الطالب في الصفوف، و 
األنشطة التقويمية على نقل اإلجابات من زمالئهم، أو 

 . عرض المعلم للحل انتظار
 
 

 :)4(التوصية 
تاحة فئاتهم، اختالف على ومساندتهم الطالب دعم • والبرامج واألنشطة  وسالدر  في ةمشاركلل ؛لهم الكافية الفرص وا 

 .المسئولية وتحملهم القيادية األدوار وتوليهم بأنفسهم، ثقتهم يعزز بما المدرسية؛
 

 تحسينات غير كافية الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
صن فت المدرسة الطالب على ضوء نتائج االختبارات  •

 واالمتحانات الوزارية. ،التشخيصية
الذي تتفرع منه مشروع "دعم الفئات الطالبية" نفذت  •

كمشروع  ،من البرامج والمشروعات الداعمة مجموعة
وحاضر للتطوع" للطالب المتفوقين، ومشروع "خذ  ؛"متفوق

والطالب ذوي  ،بيدي"؛ لمساندة طالب صعوبات التعلم

 األنشطة الالصفيةبعض مساهمة الطالب في تمركز  •
 ،القدم :يت  كر  كلعبضية في األنشطة الريابدرجة أكبر 

اللجان  بعض فيفئة قليلة منهم  ومشاركة ،والسلة
 .اإلذاعة المدرسية والموسيقى :مثل ،المدرسية

مشاركتهم في المواقف التعليمية التي غالب ا ما محدودية  •
 وهم قلة.  -في مشاركة الفئة المتفوقة منهم  تمركزت
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 التحصيل المتدني. 
، وتتبع الحاالتدراسة في دور اإلرشاد االجتماعي نفذت  •

 . لدى الطالب وكيمستوى اإلنجاز األكاديمي والسل
 .بل االمتحانقللمراجعة  "الساعة الذهبية"مشروع طبقت  •
بعض غير العربية باألم  الطالب الذين لغتهم فتكل   •

تتالءم مع مستوياتهم في التي تدريبات النشطة و األ
 الدروس.

ة تعزيز ثقبهدف ذت عدد ا من البرامج واألنشطة؛ نف   •
اركتهم في كمش لمسئولية،ابأنفسهم، وتحملهم  الطالب

واألندية ي: الصحافة والمسرح، بعض اللجان كلجنت  
ي: وبعض المسابقات كمسابقت  الطالبية كالنادي العلمي، 

فعاليات المجلس كذا، والقصة القصيرة، و  الترجمة
 .وقيادة الطابور الصباحيالطالبي، 

فئاتهم على اختالف محدودية المساندة المقدمة للطالب  •
التأثير المحدود لبرامج الدعم و  ،أغلب الدروسفي 

 لمهارات األساسية. ا، في رفع مستويات إتقانهم األكاديمي

 
 

  :)5(التوصية 
وضمان  والمختبرات، والمعامل الصفوف خاصة   للطالب، العددية والكثافة لتتالءم ؛المرافق المدرسية، وتجهيزها صيانة •

 .لهم أمن ا أكثر انصراف
 

 اكافية جزئي  تحسينات  لحكم:ا

 األثر  اإلجراءات 
المدرسة الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛  خاطبت •

 الصفوفتشمل صباغة لعمل صيانة شاملة للمدرسة، 
وتبديل زجاج النوافذ، ومعالجة الحفريات،  ،والممرات

وكذلك  المدرسة، اتوساح والتصدعات في الصفوف
 .مياهالات صيانة المكيفات، ودور 

لضمان  ؛المقترحات للجهات المعنية منتقدمت بمجموعة  •
الحاجز  كمقترح إطالةطالبها أثناء انصرافهم،  سالمة

ووضع إشارة  ،الحديدي الخارجي المقابل للبوابة الرئيسة
 ضوئية للمشاة.

استجابة الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم لطلب  •
ومواقف  ،حة المدرسةالمدرسة بوضع حاجز يفصل بين سا

 .سيارات المعلمين
انتظام انصراف الطالب بصورة أكثر أمن ا، وأقل ازدحام ا،  •

 .أعضاء الهيئتين اإلدارية والتعليميةبالتعاون مع 
تزال قائمة لدعم جهود المدرسة في صيانة ال  الحاجة •

ا لقدمه، وضيق بعض المبنى المدرسي بصورة دورية؛ نظر  
 .المرافق، والصفوف فيه
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  :)6(التوصية 
 .، واللغة العربيةالرياضيات ي:لقسم   األول المعلم :في المتمثل البشرية، الموارد نقص سد   •

 
 كافيةتحسينات  الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
في وزارة التربية والتعليم، المدرسة الجهات المعنية  خاطبت •

بعض  فتوكل  ، لديها نقص الموارد البشرية سد   بشأن
لمواد:  للقيام بأعمال المعلمين األوائلالمعلمين 

التربية اإلسالمية، والمواد و  ،الرياضيات، واللغة العربية
، متقديم الدعم لهبعد  ،والمجاالت العملية ،االجتماعية

 .اإلشراف التربويالتعاون مع بببرامج التوأمة المهنية 

واستجابتها لطلب المدرسة؛ بتعيين  ،المعنية الجهاتتعاون  •
للغة كذلك توفير معلم أول أول لقسم الرياضيات، و  معلم

توفير معلمين أوائل  جدت الحاجة إلى، في حين العربية
التربية اإلسالمية، والمواد االجتماعية، والمجاالت ألقسام: 
 . العملية
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1 ملحق
 

 انية اإلعدادية للبنينالسلم اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Salmaniyia Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1957 سنة التأسيس

 311مجمع  –شارع اللؤلؤ  – 316مبنى  العنوان

 العاصمة /المنامة المدينة/ المحافظة 

 17261027 الفاكس 17252306 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية ائيةاالبتد

       - 7         -9                - 

 318 المجموع - اإلناث 318 الذكور عدد الطلبة

 .المتوسطالدخل  ذوات من ُأسر إلى الطالب أغلب ينتمي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 3 4 3 - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
 تمث لت في:      ،2019-2018العام الدراسي الحالي بداية أبرز التعيينات الجديدة في  •

 مدرسةالمدير  –
 .اللغة العربيةالرياضيات، و  ي:قسممن لكل  أولمعلم  –
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 2ملحق 
 

 صية: الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتو 1جدول 
 الحكم وصف الحكم

تحرز المدرسة تقدم ا ملحوظ ا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات 
 كبيرة مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأث رت إيجاب ا في المخرجات.

 تحسينات كافية

ذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخ
 تحسينات متفاوتة على األداء وأث رت جزئي ا في المخرجات.

 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 معالجة  فاعلة وعاجلة

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

جميع التوصيات. وال اتخذت المدرسة إجراءات عدة في إحداث تحسينات كافية جزئي ا على األقل في 
 توجد توصيات ذات تحسينات غير كافية.

 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، *
 فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء األمور المرتبطة باألمن والسالمة. من قبلهاالالزمة 

 


