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 مقدمةال
 

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

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

 
 

 السابق الحكم

 . "غير مالئم"على تقدير  2017مارس جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •
 
 

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 موجود داخل التقرير.* نص التوصيات 
 
 

 المحصلة العامة للزيارة
 إلحداث تحسينات كافية، يتطلب من المدرسة: 

 الوصف *التوصيات

  تحسينات غير كافية 1صية التو 

  تحسينات غير كافية 2التوصية 

  تحسينات غير كافية 3التوصية 

  تحسينات غير كافية 4التوصية 

  تحسينات غير كافية 5التوصية 

 تقدم غير كاف الحكم العام لزيارة المتابعة
 .المدرسة تحتاج إلى زيارة متابعة ثانية بعد سنٍة واحدة •
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 تسريع عملية تجديد رخصة المدرسة. •

 ضمان توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة والعاملين، واالهتمام بالصفوف المكتظة والمباني غير المالئمة. •

 :والمتمثلة في، التي تواجهها المدرسةحديات توظيف نتائج التقييم الذاتي في التعامل مع الت •
  التحصيل األكاديمي للطلبة في جميع االمتحانات والدروسمستوى رفع 
 ر المهني وآليات المتابعة.تعزيز فاعلية برامج التطوي 

 رفع جودة عمليتي التعليم والتعّلم من خالل: •
  ت جميع الطلبةلتلبية احتياجاالفاعلة؛ التعليم إستراتيجيات تنفيذ مجموعة من 
 المنتجالفاعل لتسهيل التعّلم  ؛استغالل وقت الدروس بفاعلية 
 وضمان التقدم الفردي للطلبة. ،لتخطيطتوظيف نتائج التقييم في ا 

 وتلبية احتياجاتهم األكاديمية بفاعلية.  ،لتحديد جميع فئات الطلبة ؛تنفيذ نهج منتظم •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 3                                                                         2018ل أبري 2 – البحرين -المدرسة البنغالديشية  – األولى الزيارة –تقرير المتابعة 

 التوصيات مدى التقدم في
 

  :1التوصية 
 تسريع عملية تجديد رخصة المدرسة. •

 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
خطة بناء مبنى المدرسة الجديد إلى وزارة  قّدمت المدرسة •

 التربية والتعليم.

للحصول ؛ ة يمستندات المناهج والكتب المدرسأرسلت  •
 على موافقة وزارة التربية والتعليم.

 الزيارة.عدم تجديد رخصة المدرسة وقت  •

 
 

  :2التوصية 
 ضمان توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة والعاملين، واالهتمام بالصفوف المكتظة والمباني غير المالئمة. •

 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
 حول صحة وتطعيم الطلبة. احتفظت المدرسة بسجالت •
أقيمت ورش عمل حول الصحة والسالمة للطلبة  •

  والمعّلمين.
 المعّلمين والطلبة على استخدام طفايات الحريق. دربت •
في جميع  CCTVمراقبة من نوع تم تركيب كاميرات  •

 لضمان بيئة أكثر أماًنا. ؛مرافق المدرسة
لضمان  ؛روابط مع أحد المراكز الطبية أقامت المدرسة •

 لطلبة والمعلمين.صحة ا

وعدم مالءمة معايير  ،استمرار اكتظاظ الحرم المدرسي •
وخطر ذلك على كٍل من الطلبة والمعلمين، وعدم  ،لنظافةا

وحركة المرور غير اآلمنة وقت  ،مالءمة المباني
 االنصراف وشدة خطورة ذلك. 
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  :3التوصية 
 :والمتمثلة في، التي تواجهها المدرسةتوظيف نتائج التقييم الذاتي في التعامل مع التحديات  •

  جميع االمتحانات والدروسرفع التحصيل األكاديمي للطلبة في 
 ر المهني وآليات المتابعة.تعزيز فاعلية برامج التطوي 

 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
لرفع التحصيل األكاديمي لجميع  ؛تم تطوير خطط عمل •

على الطلبة ذوي خاصًة فئات الطلبة، مع التركيز 
 التحصيل المتدني. 

 ،كتابة المقال نشاط ّظمتشّكلت المدرسة أندية للمواد ون •
 ؛ وأنشطة الخطابة المعدة والمرتجلة ،ومسابقة التهجئة

في لدى الطلبة لتعزيز مهارات المحادثة والكتابة والقراءة 
 اللغتْين اإلنجليزية والبنغالية.

مهارات لتطوير  ؛"رياضيات"المدرسة مشروع  أقامت •
 .لدى الطلبة التطبيق في الرياضيات

التطّور المهني الفردية للمعلمين ت احتياجاتم تشخيص  •
جرَيت جلسات تدريب من خالل متابعة تعليم الصفوف، وأ  

 في مجموعات صغيرة وفًقا الحتياجات التدريب الم حدَّدة.

نسب النجاح واإلتقان في معظم المواد في تحسن  •
، ر غم عدم انعكاس ذلك 2017االمتحانات الداخلية لعام 

وس واألعمال الكتابية، في مستويات الطلبة في الدر 
واستمرار تدّني نسب اإلتقان عن توّقعات الحد األدنى في 

 معظم المواد على مستوى الصفوف كاّفة. 
نسب اإلتقان في امتحانات مجلس دكا، وانخفاضها  تفاوت •

. وانخفاض هذه النسب على وجٍه خاص بالرياضيات
( PSCاالبتدائية )المرحلة في شهادة  2017عموًما عام 

الثانوية المرحلة ( وشهادة JSCاإلعدادية )المرحلة شهادة و 
(SSC.) 
امتحانات الشهادة الدولية العامة تدّني أداء الطلبة في  •

 .2017-2016( للعام الدراسي IGCSEللتعليم الثانوي )
في اللغة اإلنجليزية والعلوم  تدّني مستويات وتقّدم الطلبة •

ل في دروس ر غم إظهارهم ألداٍء أفض عن التوّقعات،
 فيالطلبة  ضعف مهارات إلىإضافًة الرياضيات. 

 كتابة في اللغة اإلنجليزية. القراءة و المحادثة و ال
محدودية أثر برامج التدريب المقّدمة للمعلمين وآليات  •

المتابعة المستخدمة على أداء المعّلمين في الدروس، 
على مستوى تعليم الوبالتالي، عدم تلبية احتياجات تطوير 

  لمدرسة.ا
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  :4التوصية 
 رفع جودة عمليتي التعليم والتعّلم من خالل: •

  لتلبية احتياجات جميع الطلبةالفاعلة؛ التعليم إستراتيجيات تنفيذ مجموعة من 
 المنتجالفاعل لتسهيل التعّلم  ؛استغالل وقت الدروس بفاعلية 
  التقدم الفردي للطلبة. التخطيط، وضمانتوظيف نتائج التقييم في 

 تحسينات غير كافية :لحكما

 األثر اإلجراءات
التعليم "استراتيجيات أقامت المدرسة ورش عمل حول  •

، التعّلم"من أجل "التقييم ، و "التعليم المتمايز"، و الفاعل"
 . التعليم والتعّلمإستراتيجيات بهدف تعزيز "إدارة الوقت"؛ و 

 ،التعليم والتعّلمإستراتيجيات استخدم المعّلمون مجموعة من  •
، والعمل "شارك-زاوج-فّكر"تأدية األدور، و :مثل

 . في الدروس الجماعي، والنقاشات

استخدم المعلمون أنشطة مخطط لها تتعّلق بأهداف  •
 في الدروس. بطريقة منتجةإلشراك الطلبة  ؛الدروس

 أجرَيت تقييمات شفهية وكتابية في معظم الدروس.  •

إستراتيجيات  من خاللالطلبة  تطوير الفهم والمهارات لدى •
 خاصةً  ،في القليل من الدروس األفضلالمستخدمة التعليم 

المهارات الحسابية األساسية  ط ّورتحيث  ،في الرياضيات
للطلبة على نحٍو مالئم، ر غم محدودية الفرص المتاحة 

لتطوير معرفتهم  ؛ن الدروسللطلبة في عدد كبير م
 صيل المتدني. الطلبة ذوي التح خاصةً وفهمهم، 

رغم كونها مالئمة في بعض  تفاوت وتيرة الدروس؛ •
، طويلة جدًّابشكٍل عام أن األنشطة  إالّ  ،الدروس األفضل

تعّلم  مما يحدّ ؛ في معظم الدروس متدنية التوّقعات كما أن
 الطلبة وفًقا لتوّقعات المناهج. 

استهداف التقييمات الشفهية في الدروس للطلبة األكثر قدرة  •
وعدم  ،وضعف جودة التغذية الراجعةلمبادرين لإلجابة، وا

أو دعم تقّدم  ،كفاءة توظيف نتائج التقييم في إرشاد التعليم
 الطلبة. 

 
 

  :5التوصية 
 وتلبية احتياجاتهم األكاديمية بفاعلية. ،لتحديد جميع فئات الطلبة ؛تنفيذ نهج منتظم •
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 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
م تصنيف الطلبة وفًقا لفئاتهم، استناًدا لمالحظات ت •

 الدروس ونتائجهم األكاديمية.

تلّقى الطلبة ذوو التحصيل المتدني دعًما من خالل دروس  •
وتعليم الزمالء خالل  ،وأوراق عمل إضافية ،تقويةال

 الدروس. 

أتيحت بعض الفرص للطلبة المتفّوقين والموهوبين  •
األطفال"،  نفنو " :مثل ،بقاتللمشاركة في األنشطة والمسا

 ةجائز “خالل ، فضاًل عن تكريمهم من "معارض العلوم"و
 الشهرية. النجوم" الطلبة 

تلّقى الطلبة ذوو االحتياجات التعليمية الخاصة الدعم من  •
 . فرديةخالل جلسات أساسية 

خالل دروس اللغة البنغالية، شارك الطلبة غير  •
قراءة الكتب  :مثل ،البنغالديشيين في األنشطة األخرى

 وممارسة الفنون. 

م في الدروس لمعظم فئات عدم مالءمة الدعم المقدّ  •
ا اهتمامً الذين تلقوا  خاصًة ذوي التحصيل المتدنيالطلبة، 

والواجبات توحيد األنشطة الصفية إلى إضافًة . ضئياًل 
ا لالحتياجات األكاديمية الخاصة وعدم تلبيته ،المنزلية

لتالي، محدودية تقّدم الطلبة في معظم لطلبة. وباأفراد اب
 الدروس. 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 

 
البحرين -الديشية المدرسة البنغ اسم المدرسة )باللغة العربية(  

 Bangladesh School - Bahrain اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1995 سنة التأسيس

، حديقة كانو356، مجّمع 5630 ، طريق68فيال  العنوان  

 القفول / العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17275782 الفاكس - 17257745 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5  6-8  9-12  

 1042 المجموع 529 اإلناث 513 الذكور عدد الطلبة

 .ة آسيويون مغتربون من عائالت متدنية الدخلطلب االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 1 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 عدد الشعب

 .2017مدير مدرسة جديد في ديسمبر عمال بأقائم تعيين  • المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 

 
 ينات المرتبطة بالتوصية: الحكم على كفاية التحس1جدول 

 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

جة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معال
 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 
 عالجًة فاعلة وعاجلة.تحسينات مناسبة. يوجد ضعف ملحوظ يتطلب م

 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. 

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

 قيد التقدم

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

 

باإلجراءات وقيام المدرسة  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

 


