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 قدمةالم

 

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

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

 السابق الحكم

"غير  :على تقدير 2017نوفمبر  1 –أكتوبر  30الفترة من جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة  •
 .مالئم"

 
 ملخص نتائج زيارة المتابعة األولى

 

 نص التوصيات موجود داخل التقرير.* 
 
 
 

 الوصف *التوصيات

 تحسينات غير كافية 1التوصية 

 تحسينات غير كافية 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 تحسينات غير كافية 4التوصية 

 اجزئي   تحسينات كافية 5التوصية 

 تقدم غير كاف   الحكم العام لزيارة المتابعة
 .بعد سنٍة واحدةتحتاج إلى زيارة متابعة ثانية  المدرسة •
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 المحصلة العامة للزيارة
 :التاليإجراءات وتحسينات كافية، يتطلب  إلحداث

الفوري من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ إلحداث التحسن المنشود في مستوى األداء العام، بالتركيز  التدخل •
 على:

كسابهم مهارات المواد األساسيةو رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب،  –  ا 
 .سي، ومتابعة عملية انصراف الطالبمن خالل صيانة المبنى المدر  ،مان أمن الطالب وسالمتهمض –

تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة وشمولية، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية، وبناء خطط  •
 .ليات متابعة واضحةأداء دقيقة، وآاألقسام، وفق مؤشرات 

 أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في تحسين عمليتي التعليم والتعّلم، بحيث ترّكز على: متابعة •

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة –
 دافعيتهم نحو التعلممستوى ما يضمن رفع تحفيز الطالب وتشجيعهم؛ ب –
 في تلبية احتياجات الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها –
 .بصورة منظمة ومنتجة إدارة الدروس –

 .ا في الدروس، والبرامج المدرسيةا وشخصي  تحسين كفاءة برامج الدعم والمساندة المقدمة للطالب أكاديمي   •

 .اإلرشاد االجتماعي قسم المتمثل في ،قص الموارد البشريةن سدّ  •

 
 

 افيةملحوظات إض
( للتربية اإلسالمية، 1التالي: )الدراسية حسب  معلمي المواد فيالمتمثل  ،الموارد البشرية نقص إلى سدّ تحتاج  المدرسة •

 استكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي.مع  ،زراعة( لل1للتربية الفنية، )( 1سرية، )لتربية األل( 2)
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 التوصيات مدى التقدم في

 

 :)1(التوصية 
من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ إلحداث التحسن المنشود في مستوى األداء العام، بالتركيز  الفوري التدخل •

 على:

كسابهم مهارات المواد األساسيةرفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب،  –  وا 
 .همضمان أمن الطالب وسالمتهم من خالل صيانة المبنى المدرسي، ومتابعة عملية انصراف –

 

 تحسينات غير كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

"دعم المهارات  برنامج م فريق الدعم الخارجينظّ  •
زيارات صفية نّفذ واإلنجاز األكاديمي"، و  ،األساسية

 للمعلمات المتميزات في مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات.
االختبارات التشخيصية للطالب، وحللت المدرسة  متقدّ  •

 نتائجها.
ذوي التحصيل  الطالبتميزين، و حفزت الطالب الم •

بعض البرامج، مثل: "نجم با، الذين يحرزون تقدم   المتدني
 و"بعزمي سأرتقي". ،األسبوع"

 الطالب إنجاز مستوى لرفع ؛مت بعض البرامجقدّ  •
"الدروس العالجية في اللغة  :يبرنامج  األكاديمي، مثل: 

في  العربية"، و"مهارات اإلمالء في اللغة اإلنجليزية"
تنمية المهارات األساسية في "ومشروع ، ص البرامجحص

 .النهائية والتدريب قبل االمتحانات ،الرياضيات"
خاطبت الجهات المعنية حول بعض الجوانب التي تحتاج  •

 إلى صيانة في المبنى المدرسي.
أوقات ا مت عملية انصراف الطالب، حيث حددت نظّ  •

 النصراف الصفوف الثالثة، ووضعت جدوال   ةمختلف
، حافالتصت مواقف لللإلشراف على ذلك، وخصّ 

، نسب 2018-2017تحقيق الطالب في العام الدراسي  •
ها جاءت ، غير أنّ المواد الدراسية نجاح مرتفعة في معظم

% 65و ،%63بدرجة أقل في عدد محدود منها، فبلغت 
على  يناإلعدادي لصفين الثاني والثالثبافي الرياضيات 

 الترتيب.
 ،%15تحقيق الطالب نسب إتقان تراوحت ما بين  •

في  جاءت متدنية ومنخفضة في أغلبها، خاصة  و %، 52و
بصورة أفضل ظهرت الرياضيات واللغة العربية، غير أنها 

 ،في العلوم بالصف األولفي عدد محدود منها، خاصة 
 %.52 تبلغحيث 

مقارنة نتائج العامين  تراجع نسب اإلتقان بشكل عام حين •
 .2018-2017و 2017-2016الدراسيين 

اكتساب الطالب المعارف والمفاهيم والمهارات في دروس  •
المواد األساسية بصورة غير كافية بشكل عام، خاصة في 
اللغة اإلنجليزية حين مقارنة المواد، وفي الصف الثاني 

ة مهارتي التحدث والكتابة في اللغحين مقارنة الصفوف، ك
في الرياضيات،  "فيثاغورث"اإلنجليزية، وتطبيقات نظرية 

جاءت  في حينوتوظيف أسلوب الشرط في اللغة العربية، 
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معرفة كبصورة أفضل في بعضها، خاصة في العلوم،  .رووضعت حواجز مطاطية، ونظمت حركة السي
فصائل الدم وخصائصها، والتعرف على مقاييس درجات 

 الحرارة.
استمرار الحاجة إلى متابعة الصيانة للمبنى المدرسي،  •

ت في بعض الجدران فيما يرتبط بوجود تشققا وذلك
 واألعمدة.

 الطالب،حدوث تحسن جزئي في متابعة عملية انصراف  •
بين  عبور بعض الطالب؛ بدرجٍة كافية يؤثر في كونه آمن ا

 أثناء تحركها. حافالتال
 
 

 :)2(التوصية 
التنفيذية، وبناء خطط اإلستراتيجية و  ططالخطوير ، واالستفادة من نتائجه في تدقة وشمولية أكثر تقييم ذاتي طبيقت •

 .آليات متابعة واضحة، و دقيقةمؤشرات أداء  األقسام، وفق
 

 تحسينات غير كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

بت المدرسة فريق التقييم الذاتي على رصد األدلة درّ  •
صدار األحكام حسب واقع المدرسة لضمان  ؛والبراهين، وا 

 ياتها بدقة.و تحديد أول
كتحليل  :عدةوآليات عتمدت في تقييمها الذاتي أدوات ا •

(SWOTوتحليل النتائج، والزيارات الصفية ،) ،
، وبطاقة المدرسية فعالياتها وأنشطتها تقييمت واستمارا

معايير المدرسة البحرينية  مستفيدة من ؛قياس أداء المدرسة
بالتعاون مع فريق  ،توصيات المراجعة السابقةو  المتميزة،

  الخارجي. الدعم
وفق  ،وأنشطة خططها اإلستراتيجية والتنفيذية برامج تمقيّ  •

 ،التدفقية اللوحة عن طريقاألهداف التي تم تحديدها، 
في  مناقشة نتائجها بصورة دورية، و والوقفات التقويمية

 .اجتماعات فريق التحسين الداخلي

من حيث البناء  مناسبة بصورةالخطط المدرسية تطوير  •
وتطوير  ،تم تحديد أولويات العمل المدرسي النظري، حيث

مجال  كان أفضلها في ،في بعض المجاالت نسبي ا األداء
 التطور الشخصي، وتتم متابعتها عن طريق اللوحة التدفقية

  لقياس مؤشرات األداء.
؛ التعليمية بعض الممارسات فينسبي بسيط  نإحداث تحسّ  •

الطالب بتطبيق إستراتيجيات تعليم وتعلم تركز على 
 ، خاصة في العلوم.للعملية التعليمية كمحور

الطالب األكاديمي، عدم انعكاس أثر التخطيط على إنجاز  •
لتعلم بصورة نحو ادافعيتهم زيادة و  ،التعليم والتعلم وعمليات
 كافية.
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 :(3)التوصية 
 ، بحيث ترّكز على:أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في تحسين عمليتي التعليم والتعّلم متابعة •

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة –

 دافعيتهم نحو التعلم مستوى تحفيز الطالب وتشجيعهم؛ بما يضمن رفع –

 توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة –

 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة. –

 
 ينات غير كافيةتحس :الحكم

 األثر اإلجراءات
تبادل بهدف  ؛"نرتقي مع ا"المدرسة خطوات مشروع ذت نفّ  •

ستراتيجيات الفاعلة، وأساليب واالطالع على اإل ،الخبرات
دارة السلوك التي  قران.يطبقها األ التقويم، وا 

بمتابعة فريق التحسين  ،لت جلسات التطوير المهنيفعّ  •
 توصيات المراجعة.لمناقشة التحسن في  ؛الداخلي

لكتروني التدريبية في مجاالت التعليم اإل مت الدوراتنظّ  •
لى إ، إضافة (Class Dojo)كبرنامج  ،والتمكين الرقمي

 ت التبادلية الداخلية والخارجية.تنفيذ الزيارا
بالتعاون مع فريق  –ذت القيادتان العليا والوسطى نفّ  •

مجموعة  - شراف التربويوفريق اإل ،التحسين الخارجي
في  لمتابعة أثر التنمية المهنية ؛من الزيارات الصفية

 ،مع التركيز على المعلمين الجدد المعلمين، تحسين أداء
 .باالهتمامواألولى 

مت ورشة عمل "التقييم من أجل التعلم"، وتابعت نظّ  •
ألساليب التقويم  - خاصة الجدد منهم - توظيف المعلمين

 .(Plickers)مثل:  ،الرقمية
ليات آب فريق الدعم الخارجي رؤساء األقسام على رّ د •

التحفيز، كما قام المعلمون بتحفيز الطالب المتميزين 
 ."نجم األسبوع"امج نسبوعي من خالل بر أبشكل 

 :ستراتيجيات تعليم وتعلم، تركزت فيإتوظيف المعلمين  •
السؤال من أجل التعلم، والتعلم التعاوني، مع توظيفهم 

ال إوراق العمل، ألكتروني، و العارض اإلك :موارد تعليمية
 ،غلب الطالبأا في مشاركة ن أثرها جاء محدود  أ
، حيث كان المعلم األساسية كسابهم المهارات والمفاهيما  و 

في دروس اللغتين العربية  محور عملية التعلم فيها، خاصة  
 نجليزية بشكل عام.واإل

 :لمعلمونالتي يطبقها اتقويم، الأساليب عدم كفاية فاعلية  •
حيث يقوم كالتقويم الشفهي، والكتابي، الفردي والجماعي، 

جابات دون الحرص على محاولة الحل، نقل اإلالطالب ب
ن تنتهي الفئة األكبر أاإلجابات قبل يعرض المعلمون أو 

قل أن مستوى األنشطة المقدم جاء أى إلمن الحل، إضافة 
يلبي مما ال  ؛من المتوقع كما في اللغة اإلنجليزية
 االحتياجات التعليمية المختلفة للطالب.

ضبط  من حيثدروسهم إدارة  في أغلب المعلمينانتظام  •
واقتصارها  التحفيز،مع محدودية أساليب سلوك الطالب، 

على التصفيق والكلمات التعزيزية، التي لم يكن لها األثر 
غلب الطالب نحو التعلم. في أثارة دافعية إالمناسب في 
في كما  ،أقلبمستوى دارتهم وقت التعلم حين جاءت إ
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وبعض دروس اللغة العربية،  ،دروس اللغة اإلنجليزية
والرياضيات من حيث اإلطالة في بعض جزئياتها، أو 

، مع سرعة االنتقال بين أنشطتها؛ مما أثر في إنتاجيتها
 مية المقدمة للطالب، خاصة  ضعف المساندة التعلي

هم كثر، خاصة في ذوي التحصيل المتدني و  الطالب
 اللغة اإلنجليزية. دروس

 
 

 :(4)التوصية 
 ا في الدروس، والبرامج المدرسية.ا وشخصي  كفاءة برامج الدعم والمساندة المقدمة للطالب أكاديمي   تحسين •

 
 تحسينات غير كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
وحددت فئاتهم  ،شّخصت المدرسة مستويات الطالب •

على نتائجهم، وأعّدت لهم األنشطة اإلثرائية التعليمية بناء  
 والعالجية.

 ،برامج تهتم بالطالب ذوي التحصيل المتدني متقدّ  •
 "أنا قادر".و ي: "خذ بيدي"،كبرنامج  

 ،البرامجحصص في مسابقات أنشطة الصفية، و نّظمت  •
المسابقة والفسحة اليومية، للطالب المتفوقين والموهوبين، ك

 ال وجواب"."سؤ  ، ومسابقةالثقافية
عدد ا مت وقدّ بعض الطالب، الخاصة لحاالت حصرت ال •

لطالب الذين تتكرر ابعت امن المحاضرات التوعوية، وت
 كالتأخير الصباحي. ،مخالفاتهم

الطالب المتفوقين، والذين يحرزون تقدم ا في  زتحفّ  •
 الصباحي في الطابورمستواهم التحصيلي، بتكريمهم 

 .والدروس

 البللط ها المعلمونقدمتي يلتعليمية المحدودية المساندة ا •
 مأغلبه اكتفى نيذفي الدروس، وال على اختالف فئاتهم

 يذو  الببالمرور على المجموعات، دون التركيز على الط
ما بينهم فيالتحصيل المتدني، كما لم تظهر مراعاة التمايز 

 ،ممن تقدمه دّ مما ح مالئمة؛بصورة  المقدمةاألنشطة  في
لمساندة المقدمة لطالب صعوبات التعلم في حين جاءت ا

 .في برنامجهم الخاص بصورة مناسبة
ت الدقة في تصحيح األعمال الكتابية، التي ظهر ما تفاو   •

على مهارات يتم التركيز فيها و  ،يقّدم فيها بصورة موحدة
 فيهاتقدم أغلب الطالب وجاء ، التفكير الدنيا بصورة عامة
ساطة المحتوى المقدم، نتيجة ب ؛بصورة أقل من المتوقع

 ومحدودية مراعاته للتمايز.
الالصفية، التي غلبت عليها األنشطة األنشطة  قلة •

كدوري كرة القدم، وعدم فاعلية مشاركة الطالب  ،الرياضية
الطالب المتفوقين والموهوبين في  مع مساهمة فيها عموم ا،

 .مركز مصادر التعلم ، كمسابقةمسابقاتالمن  عدد
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 :(5) التوصية
ن لقسمي: الرياضيات، ونظام معلم الفصل، واستكمال طاقم يلمتمثل في: المعلم ْين األول ينقص الموارد البشرية ا سدّ  •

 .اإلرشاد االجتماعي، بما يتناسب وأعداد الطالب

 
 جزئًيا تحسينات كافية :الحكم

 األثر اإلجراءات
 ؛وزارة التربية والتعليمفي  الجهات المعنيةخاطبت المدرسة  •

 نقص الموارد البشرية. لسدّ 
بإلحاقه بورش  ،رشاد االجتماعيبت اختصاصي اإلدرّ  •

 .تدريبية خارجية
 ؛اإلداريمت العمل بين اإلرشاد االجتماعي، واإلشراف قسّ  •

 .وتسييره العمللتنظيم 

 .أول لقسم الرياضيات امعلم  توفير الوزارة  •
رشاد اإل الستكمال طاقماستمرار حاجة المدرسة  •

التالي: الدراسية حسب مواد معلمين للتوفير ي، و جتماعاال
لتربية ( ل1)سرية، لتربية األ( ل2)لتربية اإلسالمية، ( ل1)

 لزراعة.( ل1)الفنية، 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 جد حفص اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Jidhafs Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1954 سنة التأسيس

 431مجمع  - 3114طريق  – 1137مبنى  العنوان

 الشمالية /جبلة حبشي المدينة/ المحافظة 

 17594346 الفاكس 17590061 أرقام االتصال

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 1101 جموعالم - اإلناث 1101 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 10 11 11 - - - - - - عدد الشعب

 .2018 وفمبرن األول منفي  ين مدير مدرسة جديديتع • المستجدات الرئيسة في المدرسة

 .2018في أكتوبر  ، ومعلم أول لقسم الرياضياتين مدير مدرسة مساعد جديديتع •
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

تحرز المدرسة تقدم ا ملحوظ ا في معالجة التوصية، حيث اتخذت إجراءات حققت من خاللها تحسينات 
 مرتبطة بالتوصية، تمثلت بوضوح في تحسن األداء وأّثرت إيجاب ا في المخرجات.كبيرة 

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

في معالجة التوصية، حيث لم توّفق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى  كافيةم المدرسة بصورة غير تتقد
 تحسينات مناسبة. يوجد ضعف ملحوظ يتطلب معالجة  فاعلة وعاجلة.

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 قيد التقدم

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

 

وقيام المدرسة باإلجراءات  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

 


