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 المقدمة

 

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

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

 السابق الحكم

  "قيد التقدمعلى تقدير " 2016نوفمبر  جريت فيأ  حصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 نتائج زيارة المتابعة الثانية ملخص

 

 موجود داخل التقرير. * نص التوصيات

 

 الوصف *التوصيات

 تحسينات كافية  1التوصية 

 تحسينات كافية 2التوصية 

 تحسينات كافية 3التوصية 

 تحسينات كافية 4التوصية 

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

، مع سد نقص االستمرار في جميع اإلجراءات والممارسات اإليجابية التي تضمن االرتقاء بمستوى األداء العام للمدرسة •
  القيادة الوسطى لقسَمي: نظام معلم الفصل، والرياضيات.

 

 

 ملحوظات إضافية
 ال يوجد  •
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 التوصيات مدى التقدم في
 

  :1 التوصية
االستمرار في تطبيق عمليات تقييم ذاتي دقيق، ومتابعة تنفيذ الخطط المدرسية، واالستفادة من النتائج في تطوير األداء  •

 .م للمدرسةاالع
 

 تحسينات كافية الحكم: 
  األثر  اإلجراءات

معايير لت المدرسة فريق التقييم والتخطيط والذي اعتمد شك   •
وظفت و (، SWOTوتحليل )، لبحرينية المتميزةالمدرسة ا

تقييم و  التقييم الصفي، واستمارات استطالعات الرأي،
 لفعاليات واألنشطة المدرسية.االخطط و 

وقدمت  ،فق أولويات التطوير والتحسينصاغت خططها وِ  •
 تغذية راجعة شهرية حول ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج.

تي، في بناء خطة االستفادة من نتائج التقييم الذا •
إستراتيجية مناسبة، وخطط تشغيلية، تحاكي أولويات 

 .التطوير في المدرسة
إحداث تحسن  علىالتخطيط الذاتي و  انعكاس أثر التقييم •

جوانب وفي جميع  ،خاصة واضح في الممارسات التعليمية
  .عامة العمل المدرسي

 
 

  :2التوصية 
في  للطالبات، وتنمية المهارات األساسية لديهن في المواد الدراسية، خاصة   مياالستمرار في رفع مستوى اإلنجاز األكادي •

 .الحلقتين الثانية والثالثة

 
  تحسينات كافية  الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
مت المدرسة االختبارات التشخيصية والتكوينية قد   •

 .التعليمية حسب مستوياتهن الطالبات تفوصن   ،للطالبات

اء األمور من أجل وضع الخطط تواصلت مع أولي •
 .رفع مستوى تحصيلهنلمساعدتهن في  العالجية لبناتهن

 التالية: لمواد األساسيةكل من اصت حصص التقوية لخص   •
 لحلقتين الثانيةفي ا والرياضيات ،والعلوم ،اللغة اإلنجليزية

في أغلب الدروس، خاصة   سبة  منا بصورة   تقدم الطالبات •
أقل في  العلوم والرياضيات، وبصورة  دروس اللغة العربية و 

دروس اللغة اإلنجليزية؛ لتفاوت مستوياتهن في المهارات 
  .، والكتابةقراءةاألساسية، خاصة  مهارَتي: ال

ق طالبات الحلقات الدراسية الثالث نسب نجاح يتحق •
في  في جميع الصفوفمرتفعة في جميع المواد األساسية و 
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 .والثالثة

لتنمية المهارات األساسية لدى  ؛نفذت مشروعات عدة •
أولمبياد الرياضيات، و القارئة الصغيرة،  :منها ،الطالبات

 .والحقائب التعليمية ،الكتابة اإلبداعيةو 

البات األكاديمي طفذت برامج ومشروعات تدعم إنجاز الن •
برنامج "بلغتي أسمو" في اللغة  ومنها: في معظم المواد،

 Todayالعربية لغير الناطقات بها، وبرنامج )

Readers tomorrow leaders) ة غفي الل
، والتعبير الكتابي، إضافة  القراءة :لرفع مهاراتي زية؛اإلنجلي
جراءف المواد المحسوسة والمجسمات واألدوات يتوظإلى   وا 

كما  كساب الطالبات المهارات العلمية،إل ؛التجارب
لمراجعة  ؛اضياتالري بداية حصصعشر دقائق  خصصت

 الكفايات األساسية للمادة.

، تراوحت ما 2017-2016الفصل الثاني للعام الدراسي 
بلغت الدرجة النهائية في  % حيث100و ،%84بين 
في العلوم  جاء أقلهااألولى والثانية، و  الحلقتينمواد جميع 

 .الصف الثالث اإلعداديب

متفاوتة، جاءت على النحو تحقيق الطالبات نسب إتقان  •
  التالي:

 مرتفعة ومرتفعة جدًّا تراوحت ما  ،األولى في الحلقة
أعالها في العلوم واللغة وجاء % 90%، و69بين 

وأدناها في اللغة اإلنجليزية  ،لصف األولبااإلنجليزية 
  الصف الثالثب

 93و ،%50 تراوحت ما بين ،في الحلقة الثانية %
، وأدناها في أعالها في العلوم بالصف السادسوجاء 

 الصف الرابعباللغة اإلنجليزية 

 83%، و29 ، تراوحت ما بينفي الحلقة الثالثة %
صف األول البأعالها في اللغة العربية  وجاء

 وم بالصف الثالث اإلعداديلوأدناها في الع ،اإلعدادي
 

 

  :3التوصية 
تعليمية  راتيجياتإستثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، وتوظيف االستمرار في متابعة أ •

 متنوعة تكون الطالبات فيها محور ا للتعلم، مع تركيزها على:

 ذوات التحصيل المتدني منهن مساندة الطالبات بمختلف فئاتهن، خاصة   -

 منتظمة ومنتجة إدارة الدروس بصورة   -

 االستفادة من نتائج التقويم؛ في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات -

 .ة يراعى فيها التمايز، وتحدي قدرات الطالباتتوظيف أنشطة تعليمي -
 

 تحسينات كافية  الحكم:

 األثر  اإلجراءات 
في أغلب الدروس  متنوعة تقويمتطبيق المعلمات أساليب  • ،لرفع الكفاءة المهنية للمعلمات ؛نفذت المدرسة برامج عدة •
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مثل: "التعليم المتمايز"، و"اإلدارة  ،منها الورش التدريبية
الصفية"، و"عناصر الدرس الجيد"، إلى جانب الزيارات 
التبادلية مع المدارس األخرى، وتابعت أثرها على أداء 

 المعلمات عبر الزيارات الصفية التقييمية.

ت إستراتيجيات تعليمية فاعلة، طبقت معظم المعلما •
ووظفت أدوات تقويم  تعلم التعاوني،وال كالمعلمة الطالبة

 متنوعة، وقدمت التغذية الراجعة المباشرة للطالبات
 .والمعلمات

وأعدت واجبات  ،نظمت اختبارات تشخيصية للطالبات •
ألنماط الطالبات التعليمية، كما صنفت متمايزة بيتية 

إشراقة "وطبقت مشروع  الطالبات حسب مستوياتهن،
 .لمساندة الطالبات المتعثرات "؛الصباح

 "؛بعطائنا نسمو"ومشروع  "،محطة السلوك"قت برنامج طب •
وضبط سلوك الطالبات داخل  ،لضمان إنتاجية الدروس

الطالبات ذوات المعلمات  أوكلتحيث  الصفوف،
 مهمة إدارة الدروس.بالمشكالت السلوكية 

تقييم اللتحريرية، و او ية هشفالجماعية والو بين الفردية 
في تلبية مناسبة  بصورة   ا، واالستفادة من نتائجهاألقرانب

بفئاتهن المختلفة، لجميع الطالبات  االحتياجات التعليمية
ذوات التحصيل الطالبات أقل في دعم ومساندة  وبصورة  

 .المنخفض

منظمة ومنتجة  الصفوف بطريقة   المعلمات إدارة •
الموارد  واستخدامهن ة،بعناي وقت التعلم واستثمارهن

على  الطالبات إقبالساهمت في  ؛التعليمية بطريقة إيجابية
 . واستمتاعهن بالتعلم أنشطة الدروس،

استخدام المعلمات أنشطة تعليمية متنوعة تتحدى قدرات  •
تحسين مستوى  الطالبات بفئاتهن المختلفة؛ ساهمت في

اللغة المهارات في المواد األساسية، خاصة  في  هناكتساب
 .، والعلومالرياضياتالعربية و 

 
 

  :4التوصية 
 الرياضيات.، و المعلمات األوليات لنظام معلم الفصل، واللغة العربية :سد نقص الموارد البشرية المتمثل في •

 
  : تحسينات كافية الحكم

 األثر  اإلجراءات 

 عنية بوزارة التربية والتعليم لسدخاطبت المدرسة الجهات الم •
 .ي الموارد البشريةالنقص ف

نظام  قسَمي:فت بعض المعلمات للقيام بمهام المنسقات لكل   •
 .والرياضيات ،معلم الفصل

 بتعيين لطلب سد النقص، التربية والتعليم وزارة استجابة •
، وال تزال العلوم واللغة العربية قسَمي:ين لمعلمتين أوَليَ 

: نظام يمَ لسد نقص القيادة الوسطى لقسقائمة حاجة ال
 معلم الفصل، والرياضيات.
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Safrah Primary Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1997 سنة التأسيس

 فرةسا - 944مجمع  - 4438طريق  - 2001مبنى  العنوان

 الجنوبية /سافرة المدينة/ المحافظة 

 17750734 الفاكس  17754152 أرقام االتصال

 (12- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7-9  - 

 537 المجموع 537 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .الدخل المحدود والمتوسط تنتمي معظم الطالبات إلى أسر من ذوات االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 3 2 2 3 2 2 2 2 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في: ،2018-2017لعام الدراسي اتعينات جديدة في  •

 مديرة مدرسة مساعدة  -

     العربية واللغة ،العلوم قسَمي:ين لمعلمتين أوَلي -

غة اإلنجليزية، للا أقسام: منقسم معلمة لكل  نمنه جدد،لمات أربع مع -
 لعلوم.او لرياضيات، او 
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 ة جزئيًّاتحسينات كافي

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 تقدمالحكم العام لل وصف الحكم

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

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   وصية واحدة، أو أكثر. لم تحدث المدرسة تحسينات كافية في ت

 

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

 


