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 مةالمقد

 

مية بهيئة جودة التعليم مراجعة أداء المدارس الحكو من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة  تمت زيارة المتابعة للمدرسة في يوم واحد
خالل الزيارة تقييم  وقد تم  فق توصيات آخر زيارة مراجعة، حقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وِ بهدف الت  ؛ والتدريب

 .وتقييم أعمالهم الكتابية، ومتابعة تحسن األداء العام ،لطلبة أثناء الزيارات الصفية والجولة التعليميةن أداء امدى تحس  
 

 

 السابق الحكم

  غير مالئم"على تقدير  2015 أكتوبرجريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة" . 

 
 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 
 داخل التقرير.* نص التوصيات موجود 

 
 
 
 

 الوصف *التوصيات

 سينات كافية جزئًياتح 1التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 2التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 3التوصية 

 كافية سيناتتح 4التوصية 

 سينات كافية جزئًياتح 5التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 متابعة ثانية بعد ستة أشهر رة المدرسة تحتاج إلى زيا 
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 المحصلة العامة للزيارة
 إلحداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسة: 

 تطوير  في تقييم ذاتي دقيق، ومتابعة تنفيذ الخطط المدرسّية، واالستفادة من النتائجعمليات في تطبيق  االستمرار
  األداء العام للمدرسة.

  يمي للطالبات، وتنمية المهارات األساسية لديهن في المواد الدراسّية، خاصًة رفع مستوى اإلنجاز األكاداالستمرار في
  في الحلقتين الثانية والثالثة.

  وتوظيف إستراتيجيات تعليمية متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، االستمرار في
  ع تركيزها على:للتعلم، م امتنوعة تكون الطالبات فيها محورً 

 مساندة الطالبات بمختلف فئاتهن، خاصًة ذوات التحصيل المتدني منهن 
 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة 
  تلبية االحتياجات التعليمية للطالباتفي االستفادة من نتائج التقويم؛ 
 تعليمية يراعى فيها التمايز، وتحدي قدرات الطالبات. توظيف أنشطة 

 لبشرية، المتمثل في المعلمات األوليات لنظام معلم الفصل، واللغة العربية، والرياضيات.سد نقص الموارد ا 
 
 

 ملحوظات إضافية
 ال توجد 
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 مدى التقدم في التوصيات

 

 :(1)التوصية 

 ،تطبيق تقييم ذاتي دقيق، واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات العمل المدرسي، وتطوير الخطة اإلستراتيجية 
 ومتابعة تنفيذها بدقة.

 

 تحسينات كافية جزئيًّا م:الحك

 األثر اإلجراءات
 جوانب العمل لجميع  شاماًل  اذاتي   اتقييمً  طبقت المدرسة

المدرسي، وبمشاركة كافة منتسبات المدرسة؛ للوقوف 
على جوانب القوة، وأولوياتها للتحسن، معتمدًة تحليل 

 يدًة منمستفو  ،SWOT)) بطريقة الواقع المدرسي
إضافًة إلى نتائج  ،"المدرسة البحرينية المتميزة" استمارات

ات وتوصيع فرق التحسين الخارجية، حوارات األداء م
 المراجعة السابقة.

  فيما يرتبط حددت آليات واضحة للمتابعة والتقييم، خاصًة
المواقف التعليمية، وقياس مستوى التحسن فيها، فاعلية ب

 .ائنا نسمو"وذلك بتنفيذ مشروع "بعط

  تدشين الخطة اإلستراتيجية الحديثة للمدرسة، المبنية وفًقا
ألولويات العمل، مع ترابطها بالخطط التشغيلية لألقسام، 

، خاصًة من حيث فيها مؤشرات األداءالتي تفاوتت 
نسب في التحسينات المراد تحقيقها  مؤشراتارتفاع سقف 

ة، مقارنة اإلتقان بشكل عام، خاصًة في الحلقة الثالث
 .بمستواها الحالي

  ّبعض مجاالت العمل ٍن ملموٍس في ظهور تحس
المدرسي، خاصًة المرتبطة بالبيئة المدرسّية، والفرص 

لتعزيز ؛ في الحياة المدرسّيةللمساهمة المتاحة للطالبات 
والتعلم  ثقتهن  بأنفسهّن، وقدرتهّن على تحمل المسئولية

 .الذاتي
  مستويات الطالبات وتقدمهن تحسينات جزئّية على ظهور

في نتائج االمتحانات، والمواقف التعليمية، األكاديمي 
  .على فاعلية عمليتي التعليم والتعلموكذلك 
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  :(2)التوصية 
  متابعة أثر برامج التنمية المهنية في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات، وتنمية المهارات األساسية لديهّن في

 ألساسية، خاصًة في دروس نظام الفصل، واللغة اإلنجليزية.المواد ا

 
 اتحسينات كافية جزئيًّ  :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
  طرح األسئلة الصفية"،  :يمشروع   المدرسةطبّقت"

ستراتيجيات إك و"التلمذة المعرفية"، ونفذت ورش عمل،
 تطويريةالجلسات لت الفعّ و  ،تنمية مهارات التفكير العليا

 :يقسم  في  ، كمالرفع كفاءة المعلمات ض األقسام؛في بع
 الفصل.معلم اللغة اإلنجليزية، ونظام 

  حللت نتائج االختبارات التشخيصية، وتابعت توظيف
في وضع  النتائجاالختبارات التكوينية، واستفادت من 

 تالخطط العالجية، ونفذت مشروع "خذن بيدي" للطالبا
توى تقدمهّن بمرور ذوات التحصيل المتدني، وتتبعت مس

 الوقت.
 بواقع  -حصص تقوية في اللغة اإلنجليزية  خصصت

لطالبات الحلقة الثالثة، وفّعلت مشروع  -اأسبوعي  حصة 
مستويات الطالبات في لرفع  ؛العربية واإلنجليزية اللغتين

من كل مهارتي القراءة والتعبير الكتابي، وحددت دقائق 
لمراجعة  ؛يوميةبصورة  موقف تعليمي في الرياضيات

في  "القارئة الصغيرة"ونفذت مشروع  ،الكفايات األساسية
 الحلقة األولى.

  سابقة لالختبارات في المواد األساسيةقّدمت نماذج ،
، وأعدت حقائب تعليمية في ودربت الطالبات على أدائها

 لتفعيلها في حصص االحتياط. ؛المهارات األساسية
  ّاألم  الالتي لغتهن  البات للط ؛أسمو" ذت برنامج "بلغتينف

غير العربية، وقدمت أنشطة عالجية في مادتي اللغة 

  والثانية األولىالحلقتين نسب النجاح في صفوف ارتفاع 
والصف الثالث اإلعدادي، في الفصل الثاني من العام 

ن العام بالفصل األول م مقارنةً  ،2016-2015الدراسي 
في الحلقة اإلتقان ، وتوافقها مع نسب الدراسي نفسه

مع األولى ومادتي اللغة العربية والعلوم في الحلقة الثانية، 
في الحلقة  اللغة اإلنجليزية فياإلتقان نسب  انخفاض

على الرغم من  الثانية، وعموم مواد الحلقة الثالثة،
 ارتفاعها مقارنة بنتائج العام السابق.

 لمهارات األساسية ااكتسابهّن و  األكاديمي، لطالباتتقّدم ا
متفاوتة في أغلب الدروس، جاء أفضلها في  بصورة

كمهارة استنتاج  ،خاصًة في الحلقة الثالثة دروس العلوم
ا في الصف الثالث انتقال الحرارة بين األجسام عملي   كيفية

في دروس نظام معلم الفصل، وبصورة متفاوتة اإلعدادي، 
في أقل بصورة في حين جاء  ،والرياضيات ،العربية واللغة

ة، خاصة مهارتي التحدث دروس اللغة اإلنجليزيأغلب 
 والكتابة.
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 العربية والرياضيات لطالبات صعوبات التعّلم.
 

 

 :(3)التوصية 
  ًللتعلم، مع تركيزها  اتطوير عمليتي التعليم والتعلم، وتوظيف إستراتيجيات تعليمية متنوعة تكون الطالبات فيها محور

 على:
  فئاتهن، خاصًة ذوات التحصيل المتدني منهنمساندة الطالبات بمختلف 
 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة 
 االستفادة من نتائج التقويم؛ لتلبية االحتياجات التعليمية للطالبات 
 أنشطة تعليمية يراعى فيها التمايز، وتحدي قدرات الطالبات. توظيف 

 
 جزئيًّا تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
 يصية للطالبات، التقويمات التشخ درسةطبقت الم

بحسب فئاتهن  هنتصنيفمن النتائج في  تواستفاد
األنشطة والواجبات المنزلية المتمايزة  كما أعدتالمختلفة، 

فضاًل مع احتياجاتهن التعليمية المختلفة، التي تتناسب 
عن عقد اللقاءات التربوية مع أولياء أمور الطالبات ذوات 

 المتدنّي.التحصيل الدراسي 
 باستثمار وقت ما قبل  دروس العالجيةنفذت بعض ال

كذلك ، و في برنامج "إشراقة الصباح" الطابور الصباحي
 في حصص البرامجو ما بعد الدوام المدرسي، وقت 

التربوية المعنية برفع  المشروعات وفعلت، االحتياطو 
"خذني بيدي نصنع : مهارات الطالبات األساسية، مثل

الصغيرة"،  و"القارئة "ة"تحدي القراءة العربيّ ا"، والنجاح معً 
أميرة ك"التعليمية،  هنفضاًل عن المسابقات المعززة لخبرات

 و"ملكة االمالء". ،"القراءة
 وأساليب  مثل: اإلدارة الصفية، عمٍل متنوعة، ورش أعدت

  في  إيجابيةذات فاعلية تعليمية ستراتيجيات إتوظيف
م، مثل: االستقصاء العلو بعض المواد، كما في 

، والتعلم التعاوني الموزع األدوار، والمالحظة الموجهة
بصورة متفاوتة في  توظيف تلك اإلستراتيجيات بينما ظهر

 ات، واللغة العربية، ونظام الفصل.اضيالري
 اإلطالةنتيجة  تفاوت إنتاجية اإلدارة الصفية في الدروس؛ 

، واالنتقال السريع بين بعض األنشطة االستهالليةفي 
بين بعض التقويمات  توظيف، و أحياًنا جزيئات الدرس

ات على التقويمأهداف الدروس، مع التركيز بشكل أكبر 
تفاوت المساندة فضاًل عن ، حريريةية والتهالجماعية الشف

للطالبات ذوات التحصيل الدراسي المقدمة  التعليمية
 . المتدنيّ 

 مراعاة التمايز وتحدي قدرات الطالبات في  تفاوت
المقدمة، كمراعاة  ، واألعمال الكتابيةاألنشطة التعليمية

أنماط التعلم في بعض األنشطة الكتابية في دروس 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب 

 7                                                                         2016نوفمبر 28 – مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات – األولىالزيارة  –تقرير المتابعة 

الفردية الجلسات التطويرية  ، وفعلتالتقويم الفاعلة
؛ الزيارات الصفية ثيفمع تك ،للمعلماتوالجماعية 

 المواقف الصفية.في  لمالحظة أثر التحسن

هية التي تتحدي قدرات الطالبات في العلوم، واألسئلة الشف
  .الفصل والرياضياتمعلم بعض دروس نظام 

 في اللغة ة عمليتّي التعليم والتعلم فاعلي محدودية
لضعف المهارات األساسية، وضعف  نتيجةً  ؛اإلنجليزية

إلى  إضافة ،ةيم، ومحدودية المساندة التعليميأساليب التقو 
بات المنزلية التي والواجضعف مستوى األعمال الكتابية، 

  في معظمها.إلى دقة التصويب، والتغذية الراجعة  افتقرت
 

 

 :(4)التوصية 
 .إتاحة المزيد من الفرص؛ لتنمية ثقة الطالبات بأنفسهّن، وقدرتهّن على العمل الذاتي، وتحّمل المسئولية بصورة أكبر 

 
 تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات
  ل للمعلمات حول تعزيز ثقة المدرسة ورش عمنّفذت

خاصة  االطالبات بأنفسهّن، وتوزيع أدوارهّن، ونفذت ورشً 
 ؛ لتعزيز القيم، والسلوك اإليجابي.بالطالبات

  ستراتيجيات تعليم إفي أغلب الدروس وّظفت المعلمات
، كالتعلم بنفسها وتعّلم تبرز دور الطالبة، وتعزز ثقتها

 مة الطالبة.التعاوني، واالكتشاف الموجه، والمعل
  الحياة المدرسّية،فّعلت األدوار القيادية للطالبات في 

 ي، كالمجلس الطالبي، وفريقالطالبيةاللجان خاصًة في 
وخدمة المجتمع، الزهرات والمرشدات، وطالبات النظام، 
 والممرضة الصغيرة، واإلذاعة الصباحّية.

 فرة؛االمختلفة، واستغلت المساحات المتو  فّعلت مرافقها 
، "ركن القراءةمثل: "تعزيز التعّلم الذاتي لدى الطالبات، ل

 ."استراحة المبدعات"، و"واحة اإليمان"و

 الطالبات في إعداد األركان التعليمية بالمدرسة،  شاركت

  أنفسهّن، وتوليهّن األدوار ثقة أغلب الطالبات ببروز
القيادية في المواقف التعليمية، كدور القائدة، والقارئة، 
والعارضة في العمل الجماعي، كما في دروس العلوم 

 والرياضيات.
  مساهمة أغلب الطالبات بفاعلية في األنشطة المدرسّية

بأنفسهّن، وتحملهّن  خارج الدروس، وتعزيز ثقتهن  
واللجان المدرسية،  لفعالياتمختلف االمسئولية في 

لفعاليات قيادتهّن و ، كالمجلس الطالبي، والمرشدات
كالموقف  ،الثري بالفقرات واألنشطة لطابور الصباحيا

إضافًة  ، والعزف واإلنشاد،التمثيلي لتعزيز قيمة التسامح
في تنظيم الفسحة  "شرطة النظام"إلى دور طالبات 

 المدرسية.
 الذاتي بصورة مناسبة، كما في على العمل  قدرة الطالبات

دروس العلوم، عند توظيف المعلمات إستراتيجية القراءة 
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منها أركان تعزيز المواطنة وتأصيل القيم، مثل: ركن 
 "مقهى التعايش"، و"متحف سافرة للتراث".

ومساهمتهن في مسابقات ه، ، واالكتشاف الموجّ الحرة
الفسحة المدرسية المثرية لخبراتهّن التعليمية، كما في 
مسابقات الرياضيات، واللغة اإلنجليزية، من خالل 

عملهّن في فريق ى توظيف البيئة المدرسّية، عالوة عل
 .خدمة المجتمع

 

 
 :(5)التوصية 

  األوليات لنظام الفصل، واللغة العربية، والعلوم، والرياضيات. المعلماتتمثل في البشرية، الم الموارد نقصسد 
 
 جزئيًّا تحسينات كافية :الحكم

 األثر  اإلجراءات 
 وزارة وخاطبت ، المدرسة نواقص الموارد البشرية حصرت

 .بخصوصها والتعليمالتربية 
 المعلمات ذوات الكفاءة بمهمة منسقات لألقسام،  كلفت

، من خالل تحمل مسئولية مهامهاعلى  ودربتهن
ا على نا نسمو"، حرصً ئبعطافريق مشروع "في مشاركتهن 

 .رفع كفاءتهن بصورة أكبر

 بتوفير معلمة أولى لمادة العلوم لذلك استجابت الوزارة 
 .فقط

 ألقسامنقص القيادة الوسطى  بة لسدّ الحاجة مطلو  زالتال :
 نظام معلم الفصل، والرياضيات، واللغة العربية. 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 للبنات اإلعدادية االبتدائية سافرة اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Safrah Primary Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1997 سنة التأسيس

 944 مجمع – 4438 طريق -2001  مبنى العنوان

 الجنوبية/ سافرة المدينة/ المحافظة 

 17750724 الفاكس 17754152 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1      -6 7        -9                - 

 589 المجموع 589 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 المتوسط االقتصادي المستوى ذوات من أسر إلى الطالبات معظم تنتمي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 3 3 3 2 2 2 3 3 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
 2016-2015دة في العام الدراسي تعيين مديرة مدرسة جدي.      
  2017-2016تعيين معلمة أولى لقسم العلوم، في العام الدراسي. 
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 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.

 جزئيًّا تحسينات كافية

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 قدمالحكم العام للت 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.

 قيد التقدم

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

 

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

 


