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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 تقييم ، توصيات آخر زيارة مراجعةوالتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق 

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

 الحكم السابق

  غير مالئم"على تقدير  2016فبراير جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة". 

 
 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.
 

 

 

 

 

 

 

 الوصف *التوصيات

 جزئًيا ت كافيةسيناتح 1التوصية 

 كافية جزئًيا سيناتتح 2التوصية 

سينات كافية جزئًياتح 3التوصية   

سينات كافية جزئًياتح 4التوصية   

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا. 
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 لزيارةالمحصلة العامة ل
 حسينات كافية، يتطلب من المدرسة:إلحداث إجراءات وت

  في تطوير األداء العام للمدرسة بصورة أكبر؛ذاتي اليم يتقال االستفادة من نتائجاالستمرار في. 

  مع التركيز على رفع مستوى ، في جميع المواد األساسية مستوى إنجاز الطالب األكاديمياالرتقاء باالستمرار في
 مهارات اللغة العربية واإلنجليزية والعلوم. اكتسابهم

  بصورة أكبرتوظيًفا فاعاًل يركز  إستراتيجيات تعليم وتعلم توظيفمتابعة أثر برامج التنمية المهنية في االستمرار في 
 على:

 توظيف التقويم الفاعل في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب –

 مساندة الطالب ذوي التحصيل المتدني. –

 للغة اإلنجليزية، والرياضيات األول ينين ص الموارد البشرية، المتمثل في: المعلم  سد نق. 
 
 

 ملحوظات إضافية
 ال توجد. 
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 التوصيات مدى التقدم في

 
 :(1) التوصية
 في تطوير األداء العام للمدرسة بصورة أكبر؛ذاتي اليم يتقال االستفادة من نتائج. 

 

 ات كافية جزئي  تحسيناالحكم: 
 األثر ءاتاإلجرا

   الذاتيالتقييم  عنى بعمليات؛ ي  الت المدرسة فريقً شك 
 .والتخطيط

   فت أدوات عدة؛ لتقييم واقعها، مستفيدة من معايير وظ
المدرسة البحرينية المتميزة، وآراء الشركاء، وتحليل 

(SWOT.وتوصيات المراجعة السابقة ،) 
  حد دت أولويات تطوير العمل المدرسي، واشتقت أهدافها

 .2017-2016العامة والخاصة للعام الدراسي 
 ت خطتها اإلستراتيجية ن  ب  و  ،رؤيتها ورسالتها صاغت

 بالتعاون مع رئيس المدارس.
 خطتها التنفيذية وفق األهداف  وضعت على إثر ذلك كله

 بجداول المتابعةالعامة والخاصة، وتابعت تنفيذها 
 التدفقية.

 تراتيجي على تركيز األهداف الخاصة في التخطيط اإلس
جوانب الضعف التي تم تحديدها عند تشخيص واقع 

توظيف اللم تركز بدرجة كافية على  لكنهاالمدرسة، 
 ،ستراتيجيات التعليم والتعلم في اللغة اإلنجليزيةالفاعل إل

من حيث التنظيم وتفعيل اإلدارة الصفية بمكونات و 
 الوقت الذي، في المشاركات الطالبية وتوزيع األدوار

أداء المعلمين  تحسن فت فيه المواقف التعليمية عنكش
 .فيها في إدارة وقت التعلم ةواضح بصورة

  تحسن مناسب في نسب النجاح واإلتقان للعام تحقيق
 .2016-2015الدراسي 

 بين عمليتي التعليم والتعلم،  التحسينات في تفاوت
 مستوىً وجاء أفضلها  ،كافية جزئيًّا وغير كافيةتحسينات 

مستوى المتوقع في من ال ، وأقلس الرياضياتفي درو 
هارتي ، التي تأثرت بضعف مدروس اللغة اإلنجليزية

 .لدى الطالب التحدث والكتابة
 .تفاوت دقة األقسام األكاديمية في تقييم الزيارات الصفية 
  طالب، لمعدالت رضا اارتفاع تحسن سلوك الطالب، و

 ة.وأولياء أمورهم، والمعلمين عما تقدمه المدرس
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 :(2) التوصية
  االرتقاء بمستوى إنجاز الطالب األكاديمي، مع التركيز على رفع مستوى اكتسابهم مهارات المواد األساسية، خاصة

 في اللغة اإلنجليزية.
 

 اتحسينات كافية جزئي   الحكم:
 األثر اإلجراءات

 لمعرفة مستويات  ؛صيةيالمدرسة االختبارات التشخ أْجر ت
 الطالب ذوي واد األساسية، خاصةالطالب في الم

 .المتدني التحصيل
 لتنمية مهارات الطالب  ؛مشروعات عدة داعمة نف ذت

 في اللغة اإلنجليزية، "المتحدث الجريء" :مثل ،األساسية
و"تنمية مهارات التعبير الكتابي" في اللغتين العربية 

والمعلم  "أبطال الرياضيات"ى لإواإلنجليزية، إضافة 
 .نحو التعلم دافعية الطالبيادة الطالب؛ لز 

 خاصة ذوي التحصيل المتدني ،تابعت أداء الطالب 
، وكذلك مدى التحسن في النتائج المدرسية التي يتم منهم

العالجية في تحليلها بشكل دوري من أجل إعداد البرامج 
 كل المواد األساسية.

   الساعة الذهبية" لتهيئة  :عالجية، مثلامج قت بر طب"
 واستعدادهم لالختبارات النهائية.تهم يز جهو  يادةوز الطالب 

 نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد  حقيق الطالبت
 .2016-2015 الدراسي العام األساسية في

 نسب إتقان مرتفعة العام الدراسي ذاته  تحقيق الطالب في
 المواد األساسية، خاصًة اللغة العربية، في أغلب

والعلوم  ،صف الثانيومتوسطة في اللغة اإلنجليزية بال
الرياضيات فجاءت نسب اإلتقان في أما بالصف الثالث، 

 خاصًة في الصفين الثاني والثالث.منخفضة، 
  مهاراتال ساباكتفي متفاوًتا  اتقدمً تحقيق أغلب الطالب 

دروس األساسية، كانت األفضلية فيها على الترتيب: في 
، تحليل الفرق بين مربعينمهارة كما في  الرياضيات

كما في تحليل النص والقراءة الجهرية  اللغة العربيةو 
 مهارة التجريب العلمي في العلوم.المعبرة، ثم 

 من تحسن نسب اإلتقان في اللغة اإلنجليزيةرغم على ال ،
اكتسابهم المهارات تباين في مستويات الطالب تال أن إ

 مهارتي التحدث والكتابة. األساسية، خاصةً 
 
 

 :(3) التوصية
 بحيث يشمل:بصورة أكبر بعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلممتا ، 

 توظيف التقويم الفاعل في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب –
 مساندة الطالب ذوي التحصيل المتدني –
 التوظيف األمثل لوقت التعلم؛ لرفع مستوى اإلنتاجية في الدروس. –
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 اكافية جزئي   تحسيناتالحكم: 
 األثر اإلجراءات

  حصرت المدرسة الحاجات التدريبية للمعلمين األولى
 بالرعاية.

   التدريبية  ورشال بعض برامج التنمية المهنية، مثلمت قد
 ،و"أساليب التقويم من أجل التعلم" ،"اإلدارة الوقتية" في:

حلقة نقاشية  إقامة و"إعداد أنشطة التحدي"، إضافة إلى
 حول أساليب مساندة الطالب.

  ذت الزيارات نف  فع لت الزيارات التبادلية بين المعلمين، و
 متابعة أثر التدريب. بهدف؛ وحللتها الصفية

 

  تفعيل المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركزت في
توظيفهم  السؤال من أجل التعلم، والتعلم التعاوني، مع

العارض اإللكتروني، وأوراق  في:موارد تعليمية تركزت 
العمل، وأدوات التجريب العلمي، وجاءت فاعلية تطبيقها 

 كان أفضلهامتفاوتة في إكساب الطالب أهداف الدروس، 
وضوح في معظم دروس الرياضيات، مع مالحظة عدم 

ة أدوار الطالب في التعلم التعاوني؛ مما جعل مساهم
 غير كافية. أغلبهم فيه

 ن أساليب تقويم متنوعة، شفهية وكتابية، توظيف المعلمي
، بصورة متفاوتةفاعلية تطبيقها  ظهرتفردية وجماعية، 

 علمي الرياضياتممعظم حيث المتابعة الفاعلة من قبل 
بعض معلمي العلوم، خالل التقويم الفردي الكتابي، و 

 إلجاباتاالطالب فئة من نقل وتأثرت بعض الدروس ب
تعلم، أو استفراد فئة دون الحرص على ال ن بعضهمم

حرص في  بالحل في التقويم الجماعي، مع تفاوت  
تنمية  في خاصةً  علمين على التأكد من حدوث التعلم،الم

أنشطة مهارتي الكتابة والتحدث في اللغة اإلنجليزية خالل 
 التقويم.

  ذوي مساندة تعليمية للطالب بعض المعلمين تقديم
مساندتهم  في تركزت بصورة عامة، متدنيال التحصيل

كما في  ،ا خالل األنشطة التعليمية الصفيةفرديًّ 
 معلمون آخرون على تقديم المساندة رواقتص الرياضيات،

هة كما في ، أو تقديم مساندة عامة غير موجمنهمفئة  إلى
في حين تكاد المساندة التعليمية . اللغة العربية والعلوم

مع جهود  هذا،تنعدم في أغلب دروس اللغة اإلنجليزية. 
في تقديم بعض األنشطة  تجدر اإلشارة إليها للمدرسة
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معدة خاصة في استمارة  الطالب العالجية، وتتبع درجات
 لذلك.

  استثمار وقت التعلم بصورة كافية، حيث يتم توزيع الوقت
كفاية مع على أجزاء الدرس بصورة مناسبة، وتحديده 

 الوقت في التقويم.
 

 :(4) التوصية
  للغة اإلنجليزية، والرياضيات األول ينين ارد البشرية، المتمثل في: المعلم  سد نقص المو. 

 

 اتحسينات كافية جزئي   الحكم:
 األثر اإلجراءات

  تواصلت المدرسة مع الجهات المعنية من وزارة التربية
 نقص الموارد البشرية.ل اوالتعليم؛ سدًّ 

 م ي: فو ضت اثنين من المعلمين لديها للعمل كمنسق ين لقس
اللغة اإلنجليزية والرياضيات، وعملت على تدريبهما على 
 تقييم الزيارات الصفية، ومشاركتهما في الجلسات التقييمية

 وورش العمل الداخلية والخارجية.

  في األقسام األكاديمية بصورة مناسبة انتظام سير العمل
 ، لكنه ال تزال الحاجة قائمًة لسد هذا النقص.المدرسةب
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 معلومات أساسية عن المدرسة :1ملحق 
 

 الدراز اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Duraz Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1977 سنة التأسيس

 542مجمع  - 36طريق  - 159مبنى  العنوان

 الدراز/ الشمالية المدينة/ المحافظة

 17690423 الفاكس 17697382 17692805 أرقام االتصال

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 947 المجموع - اإلناث 947 الذكور عدد الطلبة

 نتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل الجيدي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 9 9 10 - - - - - - عدد الشعب

 .2017-2016تعيين معلم أول لقسم التربية اإلسالمية في العام الدراسي   المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

تتقدم المدرسة بصورة متفاوتة في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات إيجابية أدت إلى إحداث 
 اء وأث رت جزئيًّا في المخرجات.تحسينات متفاوتة على األد

 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 معالجًة فاعلة وعاجلة.

 تحسينات غير كافية

 
 

 *في زيارة المتابعة: الحكم العام لتقدم المدرسة 2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 التقدم قيد

 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، *
 ألمور المرتبطة باألمن والسالمة.فإنه لن يتأثر الحكم على التقدم العام، باستثناء ا الالزمة من قبلها


