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 المقدمة

 

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

 وتقييم أعمالهم الكتابية، ومتابعة تحسن األداء العام. ،والجولة التعليمية ،لصفيةمدى تحسن أداء الطلبة أثناء الزيارات ا
 
 

 السابق الحكم

 . "غير مالئم"على تقدير  2016 ديسمبرجريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •

 
 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 
 
 
 
 

 الوصف *التوصيات

 ات كافية جزئي  سيناتح 1التوصية 

 اكافية جزئي   سيناتتح 2التوصية 

 ات كافية جزئي  سيناتح 3التوصية 

 ات كافية جزئي  سيناتح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 .متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا •
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 المحصلة العامة للزيارة

 : من المدرسة وتحسينات كافية، يتطلبإلحداث إجراءات 

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

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

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

 إدارة وقت التعلم في الدروس -
 توظيف أساليب تقويم فاعلة -
 ألعمال الكتابيةمساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس وا -
 الطالب للمشاركة في الدروس، وتفعيل أدوارهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. زيادة دافعية -

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

 

 

 ملحوظات إضافية
 ال يوجد. •
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 صياتالتو  مدى التقدم في

 

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

 ات كافية جزئي  تحسينا :الحكم

 األثر اإلجراءات
مت المدرسة االختبارات التشخيصية لطالب المستوى قد   •

 األول، وحللت نتائجها.
ي مستويات الطالب ت األنشطة التعليمية التي تراعأعد   •

 ،(201ي: )إنجمساق  لالمختلفة، مثل األنشطة العالجية 
 ،(261ي: )ريضمساق  لواألنشطة اإلثرائية  ،(111و)مال
 .(302و)عرب

ذت برنامج الحصص المساندة قبل االمتحانات نف   •
 النهائية.

، "دربي أدبي"، و"سنة أولى تعاون" :مشروعاتطب قت  •
جية لكل مساق، وضعت خطة عالو ، "مساري تجاري"و

مع تحديد أسباب تدني نسب اإلتقان، واإلجراءات 
 .الرفعهالالزمة  واألنشطة

 ؛تقاناإلنجاح و الفي نسب  الطالب مستوى تقدم تابعت •
بين نتائج االمتحانات، كمقارنة نتائج المقارنات  جراءإب

 .2017-2016والثاني من العام الدراسي  األول الفصلين

 ساقات المواد األساسيةفي م ارتفاع نسب النجاح •
مع المشتركة، والتخصصية بالمسارين التجاري واألدبي، 

منها، كمساق  استمرار انخفاضها في عدد محدود
ة الذي بلغت نسب أدبي /الثالث بالمستوى( 218إنج)

 %.52 النجاح فيه
تحقيق الطالب نسب إتقان متباينة، حيث جاءت مرتفعة،  •

العلمي بشكل عام، ر ومتوافقة مع نسب النجاح في المسا
 ومعظم المساقات المشتركة في المستويين الثاني والثالث،

المستوى األول، مساقات  بعضمنخفضة في ظهرت و 
بالمسارين األدبي، مساقات ال بعضفي ومتدنية 

 .التجاريو 

اكتساب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم في  •
 معظم دروسأفضلها في ظهر الدروس بصورة متفاوتة، 

وأقلها في وبعض دروس المواد التجارية،  ،المسار العلمي
 .اللغة اإلنجليزية في مساقات خاصة ،المسار األدبي

 

 

  :2التوصية 
تطبيق تقييم ذاتي دقيق مبني على أولويات التحسين بالمدرسة، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط المدرسية،  •

 ومتابعة جودة التنفيذ.

 اكافية جزئي  ت تحسينا :الحكم
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 األثر  اإلجراءات 
لمدرسي، تشكيل فريق التقييم الذاتي ا المدرسة أعادت •

لتطوير وتنفيذ  ؛الورش والمشاغل التدريبي ةقت بعض طب  و 
، مثل: ورشة "التدريب على ليات التقييم والتخطيطعم

كيفية رصد البراهين، وكتابة األدلة، وملء استمارات 
زة، ومشغل تربوي إلعداد الخطة المدرسة البحريني ة المتمي  

 .ذيةالتنفي

، مثل: عد ة ا شاماًل، اعتمدت فيه أدواتذت تقويًما ذاتي  نف   •
تحليل و استمارات المدرسة البحرينية المتميزة، 

(SWOTوتوصيات ،) وتقارير المراجعة السابقة زيارة ،
فريق التحسين الخارجي، إضافًة إلى نتائج تحليل درجات 

  .اتهم األكاديميةومستوي ،الطالب

متابعة و اللوحة التدفقية،  بتوظيفتنفيذ خططها تابعت  •
، فضاًل عن صفي ة في البرنامج المحوسبالزيارات النتائج 

تقويمية التقارير المختلفة وفق وقفات ، و استمارات المتابعة
 .محددة

بناء الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية؛ وفق  •
في  جزئي   تحسن   أد ت إلىمؤشرات نجاح عامة؛ 

، مع وخارجها الممارسات التربوية داخل الصفوف
استمرار التفاوت في مستويات الطالب األكاديمية في 

 والتخصصي ة. ،المواد األساسي ة

 

 

  :3التوصية 
 ركز على:ت ،متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بتوظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم •

 إدارة وقت التعلم في الدروس -

 توظيف أساليب تقويم فاعلة -

 مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابية -

 زيادة دافعية الطالب للمشاركة في الدروس، وتفعيل أدوارهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. -

 ات كافية جزئي  تحسينا :الحكم

 األثر اإلجراءات
المعلمين على تطبيق إستراتيجيات تعليم رسة المدبت در   •

وتزيد من دافعيتهم  دور فاعل فيها، لطالبيكون لوتعلم 
توظيف أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركزت  •

األسئلة من أجل التعلم، واالستنتاج  :عامة على بصورة
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ثقتهم بأنفسهم، كإستراتيجية "المعلم من نحو التعلم، وتعزز 
الطالب"، وتمثيل األدوار، والتعلم التعاوني، إضافة إلى 
توظيف أساليب التحفيز والتعزيز المتنوعة في المواقف 

 ة.الصفي

للمعلمين،  عديدةولقاءات  تدريبية اورشً و  ،برامج   ذتنف   •
وفًقا لحاجاتهم،  ؛رعاية منهمالمعلمين األولى بال خاصةً 

تعزيز أساليب و ، إدارة وقت التعلم :كــالورش المتعلقة بــ
مثل:  ،، والتقويم اإللكترونيالدافعية عند الطالب

(plickers, QRcode, Zipgrade, Kahoot) ،
جلسات التطوير  حوارات"كراستي عنواني"، و  وبرنامج
 .المهني

، للمعلمين مت الزيارات الصفية التبادلية، والتقويميةنظ   •
، فردية جلساتفي  هاالتغذية الراجعة حول لهم متوقد  

لوقوف على مدى تقدم ؛ لأثر برامج التنمية المهنيةوتابعت 
 .أدائهم في المواقف الصفية

تقييم كيفية على  ،ديميةاألكارؤساء األقسام بت در   •
بتفعيل وتوظيف الحصص الدراسية بدقة وموضوعية، 

 استمارة الزيارة الصفية الموحدة.

واإلثرائية، والتعزيزية، والواجبات  ،األنشطة العالجية قتطب   •
 التغذية الراجعةو  قدمت المساندة،المنزلية المتمايزة، و 

خاصة الطالب ذوي  ،فئاتهم التعليمية بمختلفللطالب 
 التحصيل المتدني.

في بعض دروس الرياضيات، والمشاهدة والمالحظة عند 
التجريب العلمي، وبعض المشاهد التمثيلية، والتعلم 

 .غير محدد األدوارالتعاوني 

استخدام أغلب المعلمين موارد تعليمية متنوعة، كالسبورة  •
البيضاء، والجهاز العارض، واألفالم التعليمية، وأوراق 

العلمي، إال أنها تفاوتت في العمل، وأدوات التجريب 
وزيادة دافعيتهم نحو التعلم،  ،الطالبمشاركات  تفعيل

 تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية.و 

مع ، بصورة مناسبة رة أغلب المعلمين سلوك الطالبإدا •
 همفي عرض أنشطة الدروس، إال أن بعضهم تسلسل

إنتاجية  تأثرت ، حيثاستثمار وقت التعلمتفاوتوا في 
 السرعةالدروس، أو مقدمة  سهاب فيباإل بعض الدروس
 على المتفوقين واعتمداجزئياته، كما أنهم  في التنقل بين

هذا فضاًل عن تقديم ، ات األخرىالفئبصورة أكبر من 
بداًل عن  العربية،باللغة  بعض دورس المواد التجارية

 كما في مساق اللغة اإلنجليزية المقررة للتدريس،
 .(111)أدر

أغلب المعلمين أساليب تقويم متنوعة، مثل  توظيف •
ية، والجماعية، والفردية، التقويمات الشفهية، والكتاب

في االستفادة من نتائجها  توا فيهم تفاو ألقران، إال أنابو 
 تلبية االحتياجات التعليمية المختلفة للطالب.

، الالزمةتعليمية المساندة الديم تقالتفاوت الواضح في  •
 دعم، و العامة اإلرشادات والتوجيهات فيتركزت التي 

بقية أفضل من مساندة المتفوقين، بصورة الطالب 
ني، حيث ب ذوي التحصيل المتدلطالاخاصة الفئات، 
 ،الدعم المقدم لهم على المرور على المجموعاتاقتصر 

إلحرازهم التقدم  ؛دون تقديم التغذية الراجعة الكافية
 .المناسب
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  :4التوصية 
 دعم الطالب بمختلف فئاتهم، ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم التعليمية المختلفة في البرامج المدرسية. •

 اتحسينات كافية جزئي   :الحكم

 األثر اإلجراءات
صن فت المدرسة الطالب حسب مستوياتهم األكاديمية إلى  •

لهم مذكرات مراجعة لالختبارات النهائية  ووف رتفئات، 
 ،والتعزيزية البرامج العالجية ذتنف  في أغلب المواد، و 

صعوبات التعلم؛ لطالب قرأ" اِ "أجتاز"، و" ي:كبرنامج  
 .في الدروسالطالب" المعلم "لت دور وفع  

ممتعة آمنة"،  ؛قت مشروعات مختلفة، مثل: "مدرستيطب   •
االحتياجات الخاصة، و"أقبل  ذويلطالب و"أنا قادر" ل

ت الفردية والجماعية؛ عقدت فيه المقابالالذي التحدي"، 
تحصيلهم مستوى رفع  ية علىالطالبفئات اللحث جميع 

 الدراسي.

، والبورصة (IELTS) بداع، مثل:مراكز اإلفت وظ   •
نجاز، والتصوير، واالمد موسيقي، البداع إلرسية، وا 

في اللجان الطالبية والورش، و  فيها، ت الطالبوشارك
 ،كورشة "الخط العربي والزخرفة"، واألنشطة الالصفية

كأنشطة الفسحة المتنوعة، وبرنامج اإلذاعة المدرسية، 
، "نجوم التعاون"مثل:  ،والمسابقات الداخلية والخارجية

، "كوفي شوب الرياضيات"نترنت، وإلوتصميم صفحات ا
 لقاء الشعري.واإل

دروس التقوية المقدمة للطالب ذوي  التفاوت في فاعلية •
تفاوت مستوى الدعم واالهتمام  ؛ بسببالتحصيل المتدني

دافعية مع تفاوت  المقدم من قبل المعلمين المعنيين،
 الطالب نحو التعلم.

أغلب في لطالب المتفوقين ل المناسب مدعوضوح ال •
كما في  ،هاوفي البرامج المقدمة لهم خارج ،الدروس

الفئات  الرسم الهندسي، في حين جاء الدعم المقدم لبقية
 .بمستويات متفاوتةالطالبية 

مراكز متقدمة في بعض  إحراز الطالب الموهوبين •
األول في مسابقة "لغتي كالمركز  ،المسابقات الخارجية

 الدراسي العام الشعر الفصيح" في"مسابقة وطني"، و 
2016-2017. 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 للبنين ةالتعاون الثانوي اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Alta’awon Secondary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2006 سنة التأسيس

 745مجمع  – 4541طريق  – 1363مبنى  العنوان

 سند/ العاصمة  المدينة/ المحافظة

 17623498 الفاكس 17623408 17623497 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 1090 المجموع - اإلناث 1090 الذكور عدد الطلبة

 .ب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسطينتمي أغلب الطال االجتماعية للطلبة الخلفيات

دد الشعب لكل صف ع
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 11 12 11 - - - - - - - - - عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
 1وية، للغة العرب 1 ، منهم:2018-2017معلمين جدد في العام الدراسي  6تعيين  •

 للعلوم. 2وللغة اإلنجليزية، 
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 2ملحق 
 

 اية التحسينات المرتبطة بالتوصية: الحكم على كف1جدول 
 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 وأث رت إيجاًبا في المخرجات.

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

في معالجة التوصية، حيث لم توف ق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى  كافيةتتقدم المدرسة بصورة غير 
 ظ يتطلب معالجًة فاعلة وعاجلة.تحسينات مناسبة. يوجد ضعف ملحو 

 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. 

ت كافية جزئًيا على األقل في جميع التوصيات. وال اتخذت المدرسة إجراءات عدة في إحداث تحسينا
 توجد توصيات ذات تحسينات غير كافية.

 قيد التقدم

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

 

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

 


