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 دمةالمق

 

بهيئة جودة التعليم  الحكوميةتمت زيارة المتابعة للمدرسة في يوم واحد من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة مراجعة أداء المدارس 
وقد تم خالل الزيارة تقييم ، عةوالتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق توصيات آخر زيارة مراج

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

 السابق الحكم

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

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 خل التقرير.* نص التوصيات موجود دا
 
 
 

 

 الوصف *التوصيات

 افيةتحسينات ك 1التوصية 

 تحسينات كافية 2التوصية 

 تحسينات كافية 3التوصية 

 تحسينات كافية 4التوصية 

 تحسينات كافية 5التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 6 التوصية

 تقدم كاف   الحكم العام لزيارة المتابعة
 .مباشرة المدرسة مؤهلة لالنضمام إلى المراجعات المعتادة •
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 المحصلة العامة للزيارة

 خاصًة تلك، االستمرار في جميع اإلجراءات والممارسات اإليجابية التي تضمن االرتقاء بمستوى األداء العام للمدرسة •
 الطالب المهارات األساسية في مادة اللغة اإلنجليزية. بإكساب التي ترتبط
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 التوصيات مدى التقدم في

 
 :(1)التوصية 

من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لتطوير األداء العام في المدرسة، ودعم جهودها في الخارجي دخل الت •
 .ضبط إدارة الصفوف، وزيادة وعي الطالب فيها

 

 تحسينات كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

ف من الجهات المعني ة على دعم مكث  المدرسة  حصلت •
 الزيارات الدورية المستمر ةفي ، تمثل بوزارة التربية والتعليم

الذي رك ز على  والمنتظمة لفريق التحسين الخارجي،
تحسين الممارسات الصفي ة في الزيارات التقويمية، و 
دعم قسم اإلرشاد إضافًة إلى المواقف التعليمية، 

 .االجتماعي

خضعت لبرامج تدريبي ة من قبل فريق التحسين الخارجي،  •
وورش رفع  حوارات األداء، ت في:ثلورئيس المدارس، تم

 ، مثل: "معايير الثقل"، "القيادة من الوسط".الكفاءة المهني ة

ت الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لتزويدها ل  راس   •
كتسوير مواقف المادية،  واإلنشاءات ببعض الموارد

ر توفيكالبشري ة، بعض الموارد بو ، السيارات خارج المدرسة
 .مادة التقانةلافي ة معلمة إض

أغلب مجاالت العمل المدرسي، في واضح ن تحس  إحداث  •
، حسنالسلوك الب التزامما أظهره الطالب من خاصًة 
 فضاًل عن، الصفي ةخاصًة في المواقف  ،إيجابي ووعي  
، واكتساب الطالب فاعلي ة عمليتي التعليم والتعلم نتحس  

 المهارات األساسي ة في أغلب الدروس.

أدى جابة الجهات المعني ة بالوزارة لمراسالت المدرسة؛ است •
إدارة المعلمين ز من عز  و انصراف الطالب،  إلى تنظيم
دارة سلوكهم في همضبطللدروس، و  بصورة  هاالطالب، وا 

 .وضمان أمنهم وسالمتهم ،أكبر

 
 

 :(2) التوصية
ستراتيجية تركز على أولويات التطوير، وتتضمن تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إ •

 .مؤشرات أداء واضحة، واعتماد آلية دقيقة لمتابعة تنفيذها
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 ةيتحسينات كاف الحكم:
 األثر اإلجراءات

 واقعها، وفق ؛ لتشخيصشاماًل  اا ذاتي  المدرسة تقييمً طبقت  •
 والوقفات(، SWOT، مثل: تحليل )متعددة أدوات  

ومعايير المدرسة البحريني ة المتمي زة، ، الشاملةالتقويمية 
إليها تحليل نتائج  اوتوصيات المراجعة السابقة، مضافً 

 .زيارة رئيس المدارسالطالب، ونتائج 

لمتابعة جودة تنفيذ أهداف  ؛متعددةوأساليب حددت آليات  •
التشغيلية، مثل: التقارير، والجلسات اإلستراتيجية و ها طخط

األقسام،  واجتماعاتداخلي، الحوارية لفريق التحسين ال
وكذلك االستبانات، والزيارات الصفي ة، وتحليل الدرجات، 

 من برامج. يتم تنفيذهإضافًة إلى المتابعة اإلجرائية لما 

االستفادة من نتائج التقييمات في: تحديد أولويات تطوير  •
العمل المدرسي، وبناء الخطة اإلستراتيجية، التي ركزت 

ئيسة، هي: اإلنجاز األكاديمي، على أربعة مجاالت ر 
 ليم والتعلم، والقيادة واإلدارة.وسلوك الطالب، والتع

أولويات خطة تشغيلية بأهداف  خاصة  مرتبطة بإعداد  •
مؤشرات أداء متفاوتة ومتضمنة كل مجال، التطوير في 

جراءات محددة للتنفيذ.  الوضوح، وا 

الب انعكاس عمليات التخطيط اإلستراتيجي على التزام الط •
حداث  لب ن واضح في أغتحس  السلوك الحسن، وا 

تحقيق الطالب مستويات مرتفعة ، و الممارسات التعليمية
ا في نسب النجاح واإلتقان في معظم المواد ومرتفعة جد  

-2016في الفصل الثاني من العام الدراسي  الدراسي ة
2017. 

 

 

 :(3) التوصية
 ب.تنمية السلوك اإليجابي وتعزيزه لدى الطال •

 

 ةيتحسينات كافالحكم: 
 األثر اإلجراءات

نف ذت المدرسة عدًدا من البرامج والمشروعات التربوية  •
مشروع "السلوك من أجل التعلم"، التي رك زت عن المنبثقة 

أنا على تنمية السلوك اإليجابي لدى الطالب، ومنها: "
 دقيقة أخالق". 20أستطيع"، و"بطل السلوك"، و"

لمعالجة السلوك غير  لحازمة؛اإلجراءات ااتخذت  •
فاعل وتواصلت بشكل لدى بعض الطالب،  المرغوب فيه
المعنيين بوزارة التربية كذلك مع ، و أمورهممع أولياء 

حدوث تحسن ملحوظ في انضباط الطالب، وتصرفهم  •
المشكالت  بوعي ومسئولية في المدرسة، والتراجع في كم  

اجرات، والمش ،والمخالفات السلوكية، خاصًة الضرب
الئقة؛ والذي انعكس على شعورهم الغير  باأللفاظوالتلفظ 

 لنفسي ة.باألمن والسالمة ا

 والتزامهم القوانين ،معلماتهمو الطالب  بيناالحترام  ظهور •
د  من اإلصابات واالحتكاكات  المدرسية في الفسحة؛ مما ح 
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 والتعليم متى ما لزم األمر.

الطالب داخل الصفوف وخارجها بصورة  منتظمة،  راقبت •
قامت كلجنة النظام، و ، وعيتهملت ؛طالبي ةً  الت لجانً وشك  
بتحديد مسارات واالنصراف ظيم عملية الحضور بتن
 .اصةخ

بتهم ، واستجاالتي قد تقع بينهم جراء الركض العشوائي
ن مما مك   والقوانين الصفية؛ لإلرشادات والتوجيهات

 .من إدارة الدروس بفاعلي ة مالئمةالمعلمات 

التزام معظم الطالب المواعيد المحددة في الحضور  •
طابور، وتوجههم إلى الصفوف الللمدرسة، وانضباطهم في 

في نهاية بانتظام بنظام، وكذلك انصرافهم بعد الفسحة 
 اليوم المدرسي.

 
 

 :(4) التوصية
 يات تعليمية فاعلة، تركز على:رفع الكفاءة المهنية للمعلمات، ومتابعة أثر برامجها على أدائهن في توظيف إستراتيج •

 الطالب المهارات األساسي ة في المواد الدراسية، خاصة اللغة اإلنجليزية، ونظام معلم الفصل إكساب –

 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة –

 ميةالتقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة، وتلبية احتياجاتهم التعلي –

 إتاحة الفرص لمشاركة الطالب في الدروس بثقة، وقدرة على تحمل المسئولية. –

 

 تحسينات كافية الحكم:
 األثر اإلجراءات

لرفع  ؛رسة عدًدا من البرامج والورش التدريبيةدنفذت الم •
وتحسين  ،مهنية للمعلمات وفق احتياجاتهن  الكفاءة ال

لتقييم من ا"و، "تعديل السلوك" كورش: إدارتهن للصفوف،
ركزت "، كما تصحيح األعمال التحريرية"و، "لتعلمأجل ا

تكثيف بأدائهن  في الدروس،  علىعلى متابعة أثرها 
 .الزيارات الصفية

نفذت برامج التوأمة للمعلمات الجُدد، وزودتهن بحقيبة  •
 ."المعلم الجديد"

كساب الطالب المهارات إل ؛طبقت مشروعات عدة •

توظيًفا مناسًبا  اإلستراتيجيات التعليميةالمعلمات  توظيف •
أتاحت الفرص أمام أغلب الطالب  في أغلب الدروس،

نظًرا لتنو ع طرائق التدريس،  ؛للمشاركة في الدروس بثقة
ثيل األدوار، وأسلوب "فكر، زاوج، كالتعلم الجماعي، وتم

ع فرص توليهم األدوار القيادي ة فيها، مثل: شارك"، وتنو  
، "الطالب المعلم"، و"الباحث الصغير"، و"ملك القراءة"
 ."اإلعالمي الصغير"و

 ،أغلب الدروس في األساسيةرات اكتساب الطالب المها •
كالقراءة، وجمع مضاعفات العشرة في دروس نظام معلم 
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 كمشروع السطر اإلمالئي :ساسيةاألساسية في المواد األ
، (Take home book)، وفي اللغة العربية

عالوة على ، في اللغة اإلنجليزية (Spelling Bee)و
 مشروعات الحلقة األولى؛ لتنمية مهارات اللغة العربية،

، ومشروعات مركز مصادر "مناهل"، و"ينابيع"مثل: 
 ."تحدي القراءة"، و"أنا أقرأ"التعلم، مثل: 

خصصت أركاًنا في الصفوف؛ لتحديد مهام الطالب،  •
 .التعليميةواألدوار المنوطة بهم في مختلف المواقف 

أتاحت المعلمات فرًصا متنوعًة مناسبة أمام الطالب؛  •
تحمل المسئولية للمشاركة بفاعلية في مجريات الدروس، ول

تولي بعض األدوار القيادية، ووظفن  أساليب تقويم و 
التقويمات الشفهية والكتابية، والفردية  متنوعة، ما بين

 والجماعية، وتقويم األقران، والتقويم الذاتي.

 الرياضيات والعلوم واللغة العربيةفي صل، وكذا الف
، خاصًة أقل في اللغة اإلنجليزية وبدرجةالصف الرابع، ب

مهارات تفاوت نتيجة  ؛األولىحلقة في المراحل الدنيا لل
 .فيهالهم  المساندة التعليمية المقدمةتفاوت ، و الطالب

حيث من ، بالتنظيم واإلنتاجيةأغلب الدروس اتسام  •
مناسبة لمنظم، واالنتقال السلس بين األهداف، و التخطيط ا
ضبط سلوك الطالب، في فاعلي ة ال، و التعلم إدارة وقت

، اإليجابي أساليب التحفيز والتشجيع، وتعزيز السلوكب
 ، وسباق المجموعات.العينية والهدايا، األلفاظ التعزيزيةب

في تلبية االحتياجات التعليمية مساهمة عمليات التقويم  •
دروس اللغة بعض ، خال فة ألغلب الطالبالمختل

 همم في دعم فئاتالتي تفاوتت فيها فاعلية التقوي ،اإلنجليزية
 .المختلفة

 
 

 (:5التوصية )
 تنفيذ برامج وأنشطة الصفية تعزز من خبرات الطالب، وتلبي احتياجاتهم التعليمية على اختالف فئاتهم. •

 

 ةيتحسينات كافالحكم: 
 األثر اإلجراءات

؛ لدمج الفعاليات والمشروعاتت المدرسة عدًدا من نفذ •
 بما يعزز من خبراتهم ،الطالب في الحياة المدرسي ة

بداع"، و"غذائي باأللوان"، المختلفة، مثل: مهرجان "رؤيتنا إ
"فسحتي متعتي"، وبرنامج ومشروع "تحدي القراءة العربي"، 

م، المسابقات الثقافية والرياضية، كدوري كرة القد وأْجر ت
صباحية، ببرامج تربوية إضافًة إلى تفعيل اإلذاعة ال

 قودها الطالب.يوتعليمية 

المتفوقين والموهوبين في عدد  من الطالب شاركت  •

في الفعاليات المدرسي ة  بفاعلية مشاركة أغلب الطالب •
المواقف التمثيلية في اإلذاعة الصباحية، في ا كم المتنوعة

كقراءة القصص،  ،المتنوعة تي متعتي"وفي برامج "فسح
إضافًة إلى مشاركة  ،والتلوين، واأللعاب الرياضية ،والرسم

طالب صف الدمج، في تعزيز قيمة النظافة، وتشجيع 
 زمالئهم على ذلك.

تحقيق الطالب المتفوقين والموهوبين، بعض المراكز في  •
مشاركاتهم الخارجية، كالمركز الثالث على مستوى 
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المسابقات الخارجية، مثل: النص الشعري، والقصة 
 القصيرة، والمسابقة اإللكترونية.

ب األدوار والمسئوليات أتاحت فرًصا متنوعًة لتولي الطال •
فريق و المجلس الطالبي،  لجان الطالبي ة، مثل:لا في

عنى بتوعية الذي يُ  ،"ال للجري" وفريقاإلذاعة الصباحية، 
 الطالب بخطورة الجري العشوائي في الفسحة.

متعاونة في المسابقة العلمية بالصف الثالث، المدارس ال
 بدع".وفوزهم بالمستوى الفضي في مسابقة "بقلمي أُ 

ظهور ثقة الطالب وحماسهم، وقدرتهم على تحمل  •
من خالل عمل ، بمستوًى مناسبالمسئولية في المدرسة 

الممرض "لجنة و  كقيادة الطابور الصباحي، ،اللجان
استقبال الطالب ي ف طالب الكشافة مشاركة، و "الصغير

والنظام  النظافةشراف على اإلكذلك لفعاليات، و اتنظيم و 
 "المشرف الصغير". لجنة من قبل طالب

 

 

 :(6) التوصية
 الرياضيات والعلوم.لقسم ي:  يني  األول   يننقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمت سد   •

 

 اتحسينات كافية جزئي   الحكم:
 األثر جراءاتاإل

لمدرسة الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم، خاطبت ا •
 ، وتابعت المراسالت.النقص في الموارد البشرية سد  بشأن 

 تلفع  ، و ليهن  عوأشرفت منسقات لألقسام المعني ة، عينت  •
لالستفادة من  ؛مدارس المجموعةالزيارات التبادلية مع 

 .فيها خبرات المعلمات األوليات

الرياضيات،  :يلتعليمية بقسم  تحس ن فاعلية المواقف ا •
والعلوم بالصف الرابع. هذا، وال تزال الحاجة قائمة لسد 

 .القسمين فيين ي  األول  نقص المعلمتين 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 ابن طفيل االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Ibn Tufail Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1990 سنة التأسيس

 1216مجمع  – 1626طريق  – 1426مبنى  العنوان

 مدينة حمد/ الشمالية المدينة/ المحافظة 

 17442082 الفاكس 17441281 أرقام االتصال

 (1-12الصفوف الدراسية )

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-4 - - 

 648 المجموع - اإلناث 648 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - - - 5 6 6 5 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
نظام معلم إحداهما ل ،2018-2017في العام الدراسي جديدتين تعيين معلمتين  •

 لغة العربية.األخرى لالفصل، و 
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئي ا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 قيد التقدم

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

 

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


