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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
ل الزيارة خال وقد تم المحصلة العامة لزيارة المتابعة األولى، والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق

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

 السابق الحكم
 ". قيد التقدم"على تقدير  2017ديسمبر المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي أجريت في حصلت •

 
 الثانيةبعة ملخص نتائج زيارة المتا

 

 ص التوصيات موجود داخل التقرير.* ن
 
 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

 سينات كافية جزئيًّاتح 1التوصية 

 سينات كافية جزئيًّاتح 2التوصية 

 سينات كافية جزئيًّاتح 3التوصية 

 سينات كافية جزئيًّاتح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
  .حسب النظام لمدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعتادةا •
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 المحصلة العامة للزيارة
 إلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسة: 

 في رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، خاصًة في المستوى األول، وفي المسارين التجاري واألدبي. االستمرار •

لويات التحسين بالمدرسة، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط االستمرار في تطبيق تقييم ذاتي دقيق مبني على أو  •
 المدرسية، ومتابعة جودة التنفيذ.

االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بتوظيف إستراتيجيات تعليم  •
 وتعلم، تركز على:

 إدارة وقت التعلم  -
 اعلةتوظيف أساليب تقويم ف -
 واألعمال الكتابية ،مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس -
 الطالب للمشاركة في الدروس، وتفعيل أدوارهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. زيادة دافعية -

 دعم الطالب بمختلف فئاتهم، ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم التعليمية المختلفة في البرامج المدرسية. فياالستمرار  •

 
 

 ملحوظات إضافية
 ال توجد. •
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 التوصيات مدى التقدم في

 

  :1التوصية 
 في رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، خاصًة في المستوى األول، وفي المسارين التجاري واألدبي. االستمرار •

 تحسينات كافية جزئيًّا :الحكم

 األثر  اإلجراءات
لمستوى قدمت المدرسة االختبارات التشخيصية لطالب ا •

 األول، وحللت نتائجها.

 ة جماعية مع الطالب، ونفذت دروًساعقدت لقاءات تربوي •
 .مراجعات قبل االمتحانات النهائيةلل

نجاز إتنفيذ مشروعات عدة؛ لرفع مستوى في استمرت  •
"دربي و أولى تعاون"، ةسن"مثل:  ،الطالب األكاديمي

 "مساري تجاري".وأدبي"، 

رات، وأنشطة تعزيزية، ا عالجية، ومذكقَدمت دروسً  •
 وتوزيع ،ةقنوات التواصل اإللكتروني عبرونماذج لألسئلة 

 .(CD) المدمجة األقراص

(؛ لتنمية مهارة القراءة Reading Cafeنفذت مشروع ) •
 باللغة اإلنجليزية لدى الطالب. 

نسب النجاح في أغلب مساقات  إحداث تحسن نسبي في •
، مع 2018-2017المواد األساسية في العام الدراسي 

( 218نجإ) انخفاضها في عدد محدود منها كمساق
بالمستوى الثالث/أدبي الذي بلغت نسبة النجاح فيه 

 ( بالمستوى األول بنسبة نجاح151%، ومساق )ريض52
 %.59 بلغت

في نسب اإلتقان، في أغلب  امتفاوتً  اتحقيق الطالب تقدمً  •
مواد وال ،مساقات المستوى األول، كما في مساقات العلوم

ساقات التخصصية ، وأغلب الماإلنجليزيةواللغة  ،التجارية
في المسارين التجاري واألدبي، وبصورة أقل في المساقات 

 المشتركة في المسار التجاري.

اكتساب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم في دروس  •
المواد األساسية بصورة متفاوتة، جاء أفضلها في المسار 

كرسم الصيغة البنائية  ،العلوم اقاتمس العلمي، خاصةً 
مساقات ، وأغلب للمركبات العضوية في الكيمياء

كحل معادالت القيمة المطلقة في المستوى األول، 
 الرياضيات.

ترتيب المدرسة في المركز الثالث والعشرين في استقرار  •
متوسط الربع ، وفق مؤشر 2018-2017العام الدراسي 

ة بالمدارس الثانوية في مقارن الطالباألول لمعدالت 
 المملكة.  
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  :2التوصية 
االستمرار في تطبيق تقييم ذاتي دقيق مبني على أولويات التحسين بالمدرسة، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط  •

 المدرسية، ومتابعة جودة التنفيذ.

 تحسينات كافية جزئيًّا :الحكم

 األثر اإلجراءات
ا الذاتي أدوات عدة، كتحليل اعتمدت المدرسة في تقييمه •

نتائج الطالب، وتقارير الزيارات الصفية، مستفيدًة من 
معايير مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، وتقرير زيارة 

 .المراجعة السابقة

وّظفت نتائج التقييم الذاتي في إعداد مصفوفة األولويات  •
 .لمجاالت العمل المدرسي

في إعداد خطتها  جميع األقسام األكاديمية، تشارك •
وقامت بمراجعتها التنفيذية؛ وفًقا ألهدافها الخاصة، 

 .2019-2018واعتمادها للعام الدراسي 

اللوحة  بتوظيفتابعت تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية  •
، وقّيمت جودة تطبيق تلك اإلجراءات في التدفقية

 استمارات خاصة بذلك.

ة لألقسام تحديث الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلي •
التعليمية، مع تفاوت الدقة في صياغة بعض مؤشرات 

 النجاح فيها.

كاس أثر الخطة اإلستراتيجية على تقدم عناتفاوت  •
والذي جاء بصورة أفضل في  ،في الدروس الطالب

وأغلب دروس المستوى األول،  ،دروس المسار العلمي
ه بصورة متفاوتة في دروس المسار في حين ظهر أثر 

واللغة  ،وبصورة أقل في دروس المسار األدبيالتجاري، 
  .اإلنجليزية

 انعكاس فاعلية الخطة التنفيذية بصورة متفاوتة على •
 مجاالت العمل المدرسي.

 

 

  :3التوصية 
االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بتوظيف إستراتيجيات تعليم  •

 ركز على:وتعلم، ت

 إدارة وقت التعلم  -
 توظيف أساليب تقويم فاعلة -
 واألعمال الكتابية ،مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس -
 الطالب للمشاركة في الدروس، وتفعيل أدوارهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. زيادة دافعية -
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 تحسينات كافية جزئيًّا الحكم:

 األثر اإلجراءات
تدريبية للمعلمين في "التقييم من  اورشً  المدرسة نظمت •

و"أساليب تعزيز  ،و"إدارة وقت التعّلم" ،أجل التعّلم"
بت رؤساء األقسام على تفعيل درّ و  ،الدافعية لدى الطالب"

استمارة الزيارة الصفية الموحدة في تقييم الموقف 
 .التعليمي

 حول المهني في جلسات التطويرلقاءات حوارية أعدت  •
وتابعت لتقويم الفاعلة، واإلدارة الوقتية، توظيف أساليب ا

 .أثر التطبيق ومدى استفادة الطالب منه

أعدت األقسام األكاديمية حقائب تعليمية تتضمن أنشطة  •
لتنمية مهارات الطالب بمستوياتهم المختلفة،  ؛متنوعة

ثرائية؛ لدعم ووظفت أنشطة عالج ية، وتعزيزية، وا 
الطالب بفئاتهم المختلفة، ونفذت برنامج "كراستي 

 تحسين أعمالهم الكتابية. لمساعدتهم على ؛عنواني"

استخدم أغلب المعلمين موارد تعليمية متنوعة،   •
كالعارض اإللكتروني، واألفالم التعليمية، وحفزوا الطالب 

 ة.بالعبارات التعزيزية، والهدايا الرمزي

ترّكزت  ،أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعّلمتوظيف  •
في: المناقشة والحوار، والتعّلم الجماعي غير محدد 

، تفاوتت فاعليتها في األدوار، واألسئلة من أجل التعّلم
جاءت و إكساب الطالب المهارات والمعارف في الدروس، 

  .في دروس العلوم عامةً  هاأفضل

مان مشاركتهم في األنشطة وض، الطالبجذب انتباه  •
في حين تأثرت ثقة في الدروس األفضل، التعليمية 

بضعف المهارات األساسية، خاصًة في  ومشاركة أغلبهم؛
دروس اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، وحظي المتفوقون 

 فيها بفرص وأدوار قيادية أكثر، كالمعّلم الطالب.

حيث بصورة مناسبة، الدروس إدارة أغلب المعلمين  •
لمادة العلمية في بعض االتدرج المنطقي في عرضهم 

الدروس، كما في دروس المسار العلمي، بخالف تفاوتهم 
في إدارة وقت التعّلم، حيث اإلطالة في بعض األنشطة 

الوقت  وغالًبا ما يكون، ، أو االنتقال السريع بينهاالتعليمية
 .مناسًباالمتاح للتقويم الختامي 

، الشفهية، والكتابية، الجماعية يمالتقو أساليب  تنوع •
بصورٍة  جاءت فاعلية تطبيقهاو باألقران، التقويم والفردية، و 
، دروس العلوم، وبعض دروس الرياضياتفي أفضل 

لتفاوت  نظًرا ؛وتفاوتت فاعليتها في بقية الدروس
نتائج التقويم في مساندة وتلبية احتياجات االستفادة من 

، خاصة الطالب ذوي الطالب التعليمية المختلفة
 .التحصيل المتدني

 

 

  :4توصية ال
 االستمرار في دعم الطالب بمختلف فئاتهم، ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم التعليمية المختلفة في البرامج المدرسية. •



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 6                                                                              2018نوفمبر  5 – مدرسة التعاون الثانوية للبنين – الثانيةالزيارة  –تقرير المتابعة 

 تحسينات كافية جزئيًّا :مالحك

 األثر اإلجراءات
صت المدرسة مستويات طالب المستوى األول، شخّ  •

وساندتهم اتهم التعليمية بناًء على نتائجهم، دت فئوحدّ 
 ". تعاونى بتفعيل مشروع "سنة أول

ذت مشروع عقدت لقاءات تربوية مع أولياء األمور، ونفّ  •
 األكاديمي.الطالب إنجاز ي برفع "مًعا نتقدم"؛ المعن

عدت األقسام األكاديمية أنشطة تعليمية عالجية، أ •
ثرائية في الدروس   .وتدريبية، وا 

؛ لتكريم الطالب المتفوقين "نجوم التعاون"ت فعالية منظّ  •
ي: ذت مشروعات مساندة، كمشروعَ وأولياء أمورهم، ونفّ 

مساري تجاري" ""دربي أدبي" لطالب المسار األدبّي، و
 .لطالب المسار التجاريّ 

الطالب على المقابالت الشخصية، واختبارات بت درّ  •
  القدرات للجامعات، والبعثات الدراسية.

مت ، ونظّ طالب صعوبات التعلمل نقرأ" مشروع "مًعاذت نفّ  •
مت اللذين ، وكرّ أمورهم معهم ومع أولياء لقاءات فردية

  ن أدائهم.تحسّ 

تفاوت مشاركة الطالب في الفعاليات والبرامج الداخلية،  •
وفي كمشاركتهم في فعاليات الطابور الصباحي، 

 المتفوقينوالتي كان للطالب  ،ابقات الخارجيةالمس
ي: "تحدي النصيب األكبر فيها، كمشاركتهم في برنامجَ 

 م" في اللغة اإلنجليزية.القراءة العربي"، و"تقد

طالب صعوبات التعلم بالمعاهد  التحاق بعض •
  .والجامعات المحلية

مهارات الطالب بفئاتهم المختلفة، حيث ظهرت  تنمية •
بصورة أفضل في مساقات المسار العلمي، وأغلب 

 وى األول.مساقات المست
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 التعاون الثانوية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Alta’awon Secondary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2006 سنة التأسيس

 745مجمع  – 4541طريق  – 1363مبنى  العنوان

 صمةسند/ العا المدينة/ المحافظة 

 17623498 الفاكس 17623408 17623497 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 1144 المجموع - اإلناث 1144 الذكور عدد الطلبة

 .ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

ل صف عدد الشعب لك
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 12 11 12 - - - - - - - - - عدد الشعب

 (1)، منهم: 2019-2018معلمين جدد في العام الدراسي  (3)تعيين  • المستجدات الرئيسة في المدرسة
      للحاسوب. (2)للرياضيات، و
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 2ملحق 
 

 بالتوصية : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 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. 

قل في جميع التوصيات. وال اتخذت المدرسة إجراءات عدة في إحداث تحسينات كافية جزئًيا على األ
 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. الزمة من قبلهاال

 


