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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 ألولى، والتدريب؛ بهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة وفق المحصلة العامة لزيارة المتابعة ا

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

 السابق الحكم

 ."تقدم غير كاف  على تقدير " 2016ديسمبر  جريت فيأحصلت المدرسة في زيارة المتابعة األولى التي  •

 
 ص نتائج زيارة المتابعة الثانيةملخ

 

 * نص التوصيات موجود داخل التقرير.

 الوصف *التوصيات

 تحسينات غير كافية 1التوصية 

 تحسينات غير كافية 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 تحسينات غير كافية 4التوصية 

 ف  غير كاتقدم  الحكم العام لزيارة المتابعة
 .حسب النظام المدرسة ستدرج ضمن المراجعات المعتادة •
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 المحصلة العامة للزيارة

في اللغة اإلنجليزية  رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وتنمية مهاراتهم األساسية في المواد الدراسية، خاصة   •
 بالحلقتين، واللغة العربية بالحلقة الثانية.

يجاد •  ستراتيجية.نتظمة للخطة اإلآليات متابعة م تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، وا 

 متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز على: •
 اإلدارة الصفية الفاعلة والمنتجة –
 قتهم بأنفسهم، وتحملهم المسئوليةتفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ث –
 كتابية عموم اتوظيف أساليب تقويم فاعلة، وتحري الدقة في تصويب األعمال ال –
 الطالب، ومراعاة مستوياتهم التعليمية في الدروس واألعمال كتابية. مساندة –

نقص المرافق المدرسية، والمتمثل في: الصالة الرياضية، ودورات المياه، إضافة إلى الموارد البشرية،  االستمرار في سد   •
 رشاد االجتماعي.، وفي اإللنظام معلم الفصل، والرياضيات ن:ييين األول  والمتمثل في المعلم  

 
 

 ملحوظات إضافية
يحاكي الواقع المدرسي، واالستفادة من  بحيث إعادة تطبيق التقييم الذاتي -إضافة  إلى ما ذكر  -يتطلب من المدرسة  •

للنهوض بمستوى األداء العام  ؛مع ضمان متابعتها وفق مؤشرات أداء واضحة ودقيقة ،نتائجه في بناء خطة إستراتيجية
 .مدرسةلل
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 التوصيات مدى التقدم في

 

 (:1)التوصية 
في اللغة اإلنجليزية  خاصة   ،رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وتنمية مهاراتهم األساسية في المواد الدراسية •

 .بالحلقتين، واللغة العربية بالحلقة الثانية
 

 تحسينات غير كافية الحكم:
 األثر اإلجراءات

اإلنجاز مستوى لرفع  ؛ت عدةذت المدرسة مشروعانف   •
 منها:  ،لطالبوتنمية المهارات األساسية لدى ا األكاديمي

 .لغة العربيةفي ال، "قصتي متعتي"، و"مواهبنا" –

 في الرياضيات. "اكسب جوائزو  ؛ر ثوان  فك  " –

 .في اللغة اإلنجليزية (PROJECT X)برنامج  –

 بفئاتهم التعليمية المختلفة،لجميع الطالب  امت دعم  قد   •
تحاكي  ؛ونماذج أسئلة ،كإعداد أنشطة تدريبية إلكترونية

 االمتحانات الوطنية.
 ذت مسابقة الخوارزمي الصغير في مادة الرياضيات.نف   •

ارتفاع نسب النجاح العامة في نهاية العام الدراسي  •
، إال أن مستوى بناء االختبارات المدرسية 2016-2017

لمرحلة العمرية، ال يتوافق مع كفايات المنهج الدراسي وا
 .هاإضافة إلى تفاوت الدقة في تصحيح

تحقيق الطالب نسب إتقان مناسبة في الحلقة األولى  •
الفصل، في  معلم تعكس مستوياتهم في أغلب دروس نظام

في اللغة اإلنجليزية متوسطة نسب إتقان يحققون حين 
بالصف الرابع، والرياضيات بالصفين الخامس والسادس، 

في الرياضيات بالصف الرابع،  ةنخفضمويحققون نسب ا 
في اللغة اإلنجليزية بالصف السادس،  ار  يكثية تدنمو 
 مع مستوياتهم في الدروس. هذه النسب توافقتو 

المهارات األساسية في بعض الطالب في اكتسابهم تفاوت  •
في اللغتين العربية  وجاء أقلها اكتساب ا ،المواد األساسية

 .تينبالحلق واإلنجليزية
 
 

 (:2)التوصية 
يجاد آليات متابعة منتظمة للخطة اإلستراتيجيةو  ،تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة •  .ا 
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 تحسينات غير كافية الحكم:
 األثر اإلجراءات

 لت المدرسة فريق ا داخلي ا للتخطيط والتقييم.شك   •
لتقييم واقعها، مستفيدة  من معايير  ؛وظف ت أدوات عدة •

، (SWOT) وتحليل المدرسة البحرينية المتميزة،
 .تينالسابقوالمتابعة وتوصيات المراجعة 

 بين فريق التخطيط ةعقدت جلسات تخطيط مشترك •
الخاصة بعمليتي  ،لصياغة األهداف العامة ؛ينموالمعل

 .وتحديد مؤشرات األداء ،التعليم والتعلم
رؤية التشغيلية لألقسام بما يتناسب و  طأعدت الخط •

 المدرسة ورسالتها.
التشغيلية في اجتماعات األقسام يذ الخطط تابعت تنف •

 مجلس اإلدارة وفريق التحسين الداخلي.و 

 ؛خصوصية الواقع المدرسيلذاتي التقييم عدم محاكاة ال •
 في تطوير األداء العام للمدرسة. وبالتالي لم يسهم

في الخطط التشغيلية، وعدم مؤشرات األداء  عدم دقة •
مجال لمرتبطة باخاصة  ها،أهدافو  هامتابعة بنودوضوح 

 .وعمليتي التعليم والتعلم ،اإلنجاز األكاديمي

 
 

 (:3)التوصية 
 متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز على: •

 اإلدارة الصفية الفاعلة والمنتجة –
 ، وتحملهم المسئولية تفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم –
 وتحري الدقة في تصويب األعمال الكتابية عموم ا توظيف أساليب تقويم فاعلة، –
 .مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم التعليمية في الدروس واألعمال كتابية –

 

 الحكم: تحسينات غير كافية
 األثر اإلجراءات

 :منهامهنيًّا، لمعلمين التنمية  ؛ذت المدرسة ورش عملنف   •
المرحلة االبتدائية لقسم اللغة لطالب تدريس القصص 

األدوات و المعلم الطالب، و التعلم التعاوني، و اإلنجليزية، 
 .الرقمية

المعلمين الدروس بصورة مناسبة من حيث بعض إدارة  •
ك لسلو ل يةتطبيق أساليب تعزيز ب ،توجيه سلوك الطالب

 Class"وبرنامج  اإليجابي، مثل: الصيحات التحفيزية،
Dojo في حين تأثرت إنتاجية الدروس بقلة استثمار ،"
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ونشر  ،لتبادل الخبرات ؛مت زيارات خارجية وداخليةنظ   •
 .الممارسات التربوية

وقت التعلم فيها، حيث اإلطالة في بعضها أو سرعة 
دون التأكد من حدوث التعلم، مع  ؛تهاااالنتقال بين جزئي

التي ظهرت تفاوت المساندة التعليمية المقدمة للطالب، و 
، وهم غير كافية للطالب ذوي التحصيل المتدنيبصورة 
 .ر من ثلثي الطالبثأك يمثلون

تنو ع أساليب التقويم ما بين الشفهي والتحريري مع تركزها  •
لتفات وعدم اال ،في الجانب الشفهي والكتابي الجماعي

مما لم يلِب االحتياجات ؛ ألخطاء الطالب أو تصويبها
 .مهفئاتطالب على اختالف التعليمية لل

حيث  ،محدودية األدوار المخولة للطالب داخل الدروس •
رئيس اقتصرت على حل األنشطة الجماعية من قبل 

؛ ما أثر في جوانبهم الشخصية، ولم تتضح مدى المجموعة
 .تعلمهممسئولية وتحملهم  ،ثقتهم بأنفسهم

 
 

 (:4) التوصية
ودورات المياه، إضافة إلى الموارد البشرية، الرياضية،  ، والمتمثل في: الصالةاالستمرار في سد نقص المرافق المدرسية •

 .رشاد االجتماعيلنظام معلم الفصل، والرياضيات، وفي اإلاألول يين ين والمتمثل في المعلم  
 

 الحكم: تحسينات غير كافية
 األثر اإلجراءات

وخاطبت وزارة التربية  ،نقصجوانب الحصرت المدرسة  •
 .هاسدلعمل على ل والتعليم

 ودربتهم على أداء مهامهم. ،ت منسقين للموادعين •

قائمة وال تزال الحاجة  ،م بالمدرسةلم يتحسن األداء العا •
 .البشرية منها سد نقص الموارد بالمدرسة خاصة  ل
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 : معلومات أساسية عن المدرسة1ملحق 
 

 سترة االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Sitra Primary Boys جليزية(اسم المدرسة )باللغة اإلن

 1934 سنة التأسيس

 605مجمع  - 523طريق  - 634مبنى  العنوان

 سترة/ العاصمة المدينة/ المحافظة

 17735375 الفاكس 17730492 أرقام االتصال

 (1-12الصفوف الدراسية )

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 631 مجموعال - اإلناث 631 الذكور عدد الطلبة

 .لى أسر من ذوات الدخل المتوسطإينتمي أغلب الطالب  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 6 6 6 2 2 1 عدد الشعب

 .ال يوجد • المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 2ملحق 
 

 حسينات المرتبطة بالتوصية: الحكم على كفاية الت1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

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

 تحسينات غير كافية

 
 

 *: الحكم العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة2جدول 

 الحكم العام للتقدم وصف الحكم

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

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

 قيد التقدم

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

 

باإلجراءات  وقيام المدرسة 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

 


