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   المدارسأداء وحدة مراجعة 

 

هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب  هي إحدى وحدات) SRU(المدارس أداء وحدة مراجعة 
)QAAET( ، والمعدل بالمرسوم  2008لسنة  32رقم بالمرسوم الملكي  تأسيسهاتم هيئة مستقلة وهي

  . التعليم والتدريب بمستوى الرتقاءا فبهد ؛2009لعام  6الملكي رقم 
  :ولة عنؤالمدارس مسأداء وحدة مراجعة 

 .وتقديم التقارير عنها تقديمه بالمدارسجودة ما يتم يم تقو •

 .إعداد مقاييس النجاح •

 .رسابين المد نشر أفضل الممارسات •

 .المدارسأداء التوصيات لتطوير وضع  •

 

م جودة ما يتم تقديمه في ضوء مجموعة من المؤشرات ويوتق داء المدارسأالمراجعة مراقبة  تشمل
التربية والتعليم  لوزارةوتقدم معلومات مهمة للمدارس وتتم المراجعات باستقاللية وبشفافية، . الواضحة

للمساعدة في التركيز على الجهود  ،المدارسوالجوانب التي بحاجة إلى تطوير في  عن نقاط القوة
  .األداءمستوى والموارد كجزء من عملية تطوير المدارس من أجل الرقي ب

  
  :درجاتتمنح المراجعات الدرجات وفقا لمقياس مكون من أربع 

 التفسير وصف الدرجة

 (1)ممتاز
تصف هذه الدرجة ما يقدم أو النتائج التي هي على األقل جيدة في كل أو في ما يقرب من كل 

 .الجوانب والنتائج التي يحتذى بها أو االستثنائية في العديد منها

 )2(جيد 
وهنا   .المستوى األساسيهذا هو النموذج المتوقع ويصف ما يقدم أو النتائج التي هي أفضل من 

 .الممارسات على األقل سليمة وقد تكون هناك بعض الممارسات أو النتائج الناجحة تكون

 (3)مرضٍ 
تصف هذه الدرجة مستوى أساسي من المالءمة، فال توجد جوانب رئيسة بحاجة إلى تطوير وتؤثر 

 .وبعض السمات قد تكون جيدة .بشكل كبير على ما يحققه الطلبة أو ما تحققه مجموعة كبيرة منهم

 (4)غير مالئم 
والتي تؤثر على   تصف هذه الدرجة الحاالت التي توجد مواطن رئيسة بحاجة إلى تطوير كبير

 .نتائج الطلبة
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  المقدمة

  
  نطاق المراجعة

خالل . مراجعين أربعةمن قبل فريق مراجعة مكون من أيام  ثالثةأجريت هذه المراجعة على مدى 
قام المراجعون بمالحظة وحضور الحصص واألنشطة األخرى، وتفقد أعمال الطلبة  ،المراجعة
والتحدث مع الموظفين والطلبة  ،وتحليل بيانات أداء المدرسة ومستندات أخرى خاصة بها ،المكتوبة

  . توصياتو من نتائج هذا التقرير ما استخلصه فريق العملويوجز . وأولياء األمور
 

  
  معلومات حول المدرسة

  إناث :الطلبـةجنس 
  تلميذة 296 :التالميذ /الطلبة  عـدد

 سنة  12- 6  :الفئة العمرية

   

  خصائص المدرسة
 تحتضن. 1969 عام تأسست الشمالية، للمحافظة التابعة المدارس من للبنات االبتدائية باربار مدرسة
 التحقن معظمهن تلميذة 296 اإلجمالي التلميذات عدد ويبلغ سنة، 12 ـ 6 بين ما العمرية الفئات

 دراسي صف 12 على توزيعهن تم. محدود مادي مستوى ذات ألسر وينتمين األطفال برياض
 وغرف الرياضية كالصالة الحيوية، المرافق لمعظم ويفتقر قديم المدرسة مبنى). صف لكل شعبتين(

 والمرشدة المساعدة المديرة وانضمت 30عدد منتسبات المدرسة . والتقانة لتصميمل ةوغرف الحاسوب
  .الحالي الدراسي العام في بالمدرسة اإلداري للطاقم االجتماعية
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  الفعالية بوجه عام

  

  فعالية المدرسة في تلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم 
  

  )مرضٍ( 3: الدرجة
 األمور أولياء رضا على المدرسة حازت وقد مرضٍ، للبنات االبتدائية باربار مدرسة أداء مستوى

  .مرضية بصورة والتلميذات
أغلب امتحانات  في عاليةنجاح  نسب المدرسة تلميذات تحقق إذ مرضٍ، للتلميذات األكاديمي اإلنجاز
  هامعظم في اإلنجاز ظهر فقد ،الدروس في كاف بشكٍل يظهر لم االرتفاع هذا أن إالّ. الدراسية المواد

 المقدمة المساندة كفاية وعدم في الصفوف الدراسية التعليم مستوى لتفاوت نتيجةً المرضي بالمستوى
  .قدراتها مع المتناسب التقدم فئة كل لتحقق والضرورية للتلميذات المختلفة للفئات
وبالسلوك  للمدرسة المنتظم بالحضور غالبية التلميذات تلتزم إذ مرضٍ، للتلميذات الشخصي التطور

 واللجان األنشطة بعض فيمرضية  مشاركات المدرسة تلميذاتلو ،الجيد واالحترام المتبادل فيما بينهن
. في أفضل الدروس تشارك التلميذات بحماس في األنشطة التي تطور المهارات الشخصية المدرسية،

نتيجة لعدم تقديم األنشطة الكافية من قبل المعلمات  متفاعالتالتلميذات بصورة عامة غير  أن إال
  . للتعلم هننجذبيهن ونحفزيتي الال

 العلمية، بموادهن داجي اإلمام المعلمات معظم تمتلك إذ ،مرضية عام جودة عمليتي التعليم والتعلم بشكل
 الرغم فعلى ،الدروس تقديم أثناء فاعلة وتعلّم تعليم الستراتيجيات توظيفهن على ينعكس لم ذلك أن غير
 وتحدي ومساندتهن التلميذات مشاركةب كاالهتمامالمتميزات  المعلمات قبل الفاعلة من الممارسات من

باإلضافة إلى أن  .المرضية الحصص في نفسها بالدرجةتطبق  لم الممارسات تلك أن إال ، قدراتهن
طرق التدريس التقليدية المطبقة من قبل الكثير من المعلمات لم تساهم في تطوير مهارات التفكير العليا 

  .مثل حل المشكالت والتقويم
 يتم التعليمية، المرافق وقلة المدرسي، المبنى قدم من الرغم فعلى. مرضية وإثرائه المنهج تعزيز جودة
 الصفوف داخل التربوية ومبادراتهن التلميذات بأعمال االحتفاء خالل من الدراسية المناهج تعزيز

 واالهتمام الدروس شرح أثناءو الالصفية األنشطة خاللكان محدودا  المنهج تعزيز أن غير وخارجها،
إضافة إلى اعتماد الكثير من . المواد عبر توظيف المعلومات على لمساعدتهن المواد بين الربط بعملية
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المعلمات على الكتاب المدرسي في تدريسهن مما أضاع فرصة تعزيز الدورس من خالل تقديم أنشطة 
  . متنوعة واالستفادة من مصادر التعلم المختلفة

 وتعمل انضمامهن عند التلميذات بتهيئة المدرسة تقوم حيث مرضية، وإرشادهن التلميذات مساندة جودة
 الحتياجاتا ويتم تلبية المختلفة، المادية المعونات تقديم خالل من لهن الشخصية االحتياجات تلبية على

صلن على الدعم يح إال أن التلميذات نادرا ما ،األساسية للمواد العالجية الدروس تقديم خالل التعليمية
ني يتم بصورة يباإلضافة إلى أن توظيف التقويم التكو. إليه في الدورس الشخصي الذي هن بحاجة

 . محدودة جدا مما ال يساعد التلميذات في معرفة مدى تعلمهن وما المطلوب منهن لتحسين أدائهن

 رؤية على بناء وضعت ستراتيجيةا خطة المدرسة تمتلك إذ ،ةمرضي واإلدارة القيادةجودة أداء 
أن الضعف في  إالوعلى الرغم من وجود بعض التحسينات  .التحسين على التي تركز المدرسة

فلم تكن مفعلة  ،الواقع أرض على عمليتي التعليم والتعلم والمراقبة أثر سلبا على ترجمة هذه الخطة
 جهةال منو. األداء وتحليل الذاتي قييمالت آليات كفاية بعدم مرتبطًا جاء الذي األمربالدرجة الكافية، 

منتسباتها والتلميذات لرفع مستوى األداء  لهامإو تحفيز على المدرسة إدارةتحرص قيادة و خرىاأل
  .العام بالمدرسة

 

 

 

  قدرة المدرسة االستيعابية على التحسن
 

  )مرضٍ( 3: الدرجة
بدعم ومساندة منتسبات المدرسة تحظى  المدرسة مديرة أن حيث مرضية، التحسن على المدرسة قدرة
 قيدسنتين وضعت  مدى وخطة تطويرية على واضحة اآلن رؤية وأصبح لدى المدرسة. ينهايتع منذ

 بعض وظهرت ،الخطة تحسين على التركيز بدأ الجديدة المساعدة المديرة تعيين ومع .التنفيذ
والتركيز  الذاتي التقييم افةثق المدرسة مديرة شجعت خاص وبشكل. بالمدرسة التحسن على المؤشرات

إال أنه ال يوجد تقييم دقيق وكذلك األمر بالنسبة للمراقبة  .سبات المدرسةتعلى التنمية المهنية لمن
  .األداء وتوظيف بيانات
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  للمدرسة، والنقاط التي بحاجة إلى تطوير  الرئيسةنقاط القوة 

  

 القوةنقاط 

  .المستويات في االمتحانات المدرسية •

  .المواظبة والحضور •

 .سلوك التلميذات وعالقة بعضهن ببعض •

 .برامج التهيئة وبرامج التهيئة للمراحل االنتقالية من التعليم •

 .توظيف البيئة المدرسية •

 .بث الحماس والدافعية في منتسبات المدرسة •

  .األنشطة الالصفية •

 الجوانب التي بحاجة إلى تطوير

 .التخطيط لمراعاة الفروق الفردية •

 .ارات التفكير العليامه •

 .االستفادة من نتائج التقويم •

 .التقييم الذاتي •

 .المستويات في الدروس •

 .التعلم التعاوني •

 .الواجبات المنزلية •

 .الربط بين المواد •
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ن ما تحتاج إليه المدرسة للتحس  

  
  : بهدف التحسن،  يجب على المدرسة

 

  .لتلبية احتياجات جميع التلميذاتضمان أن يتم مراعاة الفروق الفردية في التدريس  •

 

 :تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم  من خالل  •

o ا وفاعلية بالنسبة للتلميذاتجعل الدروس أكثر تشويقًا وانجذاب  . 

o ني لتزويد التلميذات بالتغذية الراجعة المنتظمة حول يتوظيف إجراءات التقويم التكو
 .مدى تعلمهن

o نزلية بحيث تلبي احتياجات التلميذاتتحسين نوعية الواجبات الم. 

o توفير األنشطة التي تنمي مهارات التفكير العليا. 

 

تطوير إجراءات فاعلة للمراقبة والتقييم لعمليتي التعليم والتعلم كي يكون التخطيط متوافقا مع  •
 .االحتياجات الفعلية للتلميذات

 

 . تحديد ونشر الممارسات الجيدة بين المعلمات •
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 مراجعةالسجل أحكام 

 

  
  المجـــال  الدرجة 

 بوجه عامفعالية المدرسة  مرضٍ: 3

 قدرة المدرسة االستيعابية على التحسن مرضٍ: 3

 األكاديميالتحصيل إنجازات الطلبة في  مرضٍ: 3

 تقدم الطلبة في تطورهم الشخصي مرضٍ: 3

  وجودة عمليتي التعليم والتعلمفعالية  مرضٍ: 3
 وطريقة تقديمهالمنهج  برامج تعزيز جودة مرضٍ: 3

 وإرشادهم جودة مساندة الطلبة مرضٍ: 3

 القيادة واإلدارةوجودة أداء فعالية  مرضٍ: 3

 

 

 


