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 المقدمة

 

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

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

 

 السابق الحكم

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

 األولىملخص نتائج زيارة المتابعة 

 

 التوصيات موجود داخل التقرير. * نص  

 الوصف *التوصيات

 غير كافيةتحسينات  1التوصية 

 تحسينات غير كافية 2التوصية 

 تحسينات غير كافية 3التوصية 

 اسينات كافية جزئي  تح 4التوصية 

 تقدم غير كاف   الحكم العام لزيارة المتابعة
  بعد سنٍة واحدةالمدرسة تحتاج إلى زيارة متابعة ثانية. 
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 رةالمحصلة العامة للزيا

 :ث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلبحداإل

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

 يجاد آليات متابعة منتظمة للخطة اإلستراتأكثر دقة تقييم ذاتي تطبيق  يجية.، وا 

 :متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز على 
 اإلدارة الصفية الفاعلة والمنتجة 

  ،وتحملهم المسئوليةتفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 

 توظيف أساليب تقويم فاعلة، وتحري الدقة في تصويب األعمال الكتابية عموًما 

 الطالب، ومراعاة مستوياتهم التعليمية في الدروس واألعمال الكتابية. مساندة 

  في: الصالة الرياضية، ودورات المياه، إضافة إلى الموارد البشرية والمتمثلنقص المرافق المدرسية،  سد  االستمرار في ،
 .عي، وفي اإلرشاد االجتماوالمتمثل في: المعلمين األوائل لنظام معلم الفصل، والرياضيات
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 التوصيات مدى التقدم في
 

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

 بالحلقتين، واللغة العربية بالحلقة الثانية.
 

 تحسينات غير كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

 طالب التعليمية المختلفة، صنفت المدرسة مستويات ال
 الختبارات التشخيصية في المواد األساسية.نتائج اوفًقا ل

  مستويات فيها يراعى قدمت األنشطة المتمايزة التي
، مع الطالب التعليمية المختلفة والتي تتحدى قدراتهم

 .مراعاة تقديم التغذية الراجعة لهم

 طاقات نفذت المسابقات المعززة للمنهج للمدرسي، مثل: "ب
الكلمات والصور"، ومسابقة "األسرع في تهجئة الكلمات" 

 للصف الرابع."أقرأ وأتعلم" مسابقة و في الفسحة، 

  التي تنمي مهارات القراءة والكتابة في المشروعات نفذت
"أبي يقرأ وأنا أكتب" للواجب و ""أنا أقرأمثل:  ،اللغة العربية

 .لىبداعي هويتي" للحلقة األو إ" لغتي والبيتي، 

  في المواد واإلتقان تحسن بسيط في نسب النجاح ظهور
األساسية بالحلقتين األولى والثانية، خالل العام الدراسي 

مع تراجع نسب اإلتقان في مادة اللغة ، 2015-2016
مستويات الطالب في  إال أن  اإلنجليزية بالصف الرابع، 

، خاصة في بكثير ال تزال أقل من المتوقعالدروس 
 العربية واإلنجليزية. اللغتين

  الطالب في المواد األساسية لدى مهارات التفاوت
 أفضل، حيث جاءت مهارات الرياضيات بصورة الدراسية

لدى أغلب الطالب كمهارة إيجاد المضاعف المشترك 
األصغر بالصف السادس االبتدائي، وبعض المفاهيم 

أن  غير والمعارف العلمية كالتعرف على مفهوم التكيف، 
بصورة جاءت واإلنجليزية اللغتين العربية هاراتهم في م

كالتعبير الشفهي، والقراءة بكثير المتوقع المستوى دون 
 ، والكتابة.الجهرية

 
 

 :)2(التوصية 
 .يجاد آليات متابعة منتظمة للخطة اإلستراتيجية  تحري الدقة بصورة أكبر في التقييم الذاتي، وا 

 

 تحسينات غير كافية :الحكم
 األثر اءاتاإلجر 

   ذت ورشة عمل شكلت المدرسة فريًقا للتقييم الذاتي، ونف  المدرسة باألهداف العامة والخاصة، ونقاط القوة وعي
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 حوله.
 مثل:  ،حللت واقعها الحالي وفق منظومة من النماذج

المدرسة مستفيدة من معايير ، (SWOT)تحليل 
يات عملها وفق مصفوفة البحرينية المتميزة، وحددت أولو 

 األولويات.
 ولويات ونتائج وظفت نتائج التقييم الذاتي ومصفوفة األ

والخاصة استمارات الرضا في تحديد األهداف العامة 
 .والتنفيذية اإلستراتيجية تينالخطوبناء 

 لمتابعة خطط األقسام  ؛أعدت اللوحة التدفقية الشهرية
 وتقييمها بشكل دوري.

التي  حدياتتالبو وأولويات العمل المدرسي، والضعف، 
ألقسام ا ةا في متابعد منهإال أنها لم تستف، تواجهها

مستوى و  ، وفي رفع كفاءة أداء المعلميناألكاديمية
 ةاللغ :يقسم  لخاصة اإلنجاز األكاديمي للطالب، 

 اإلنجليزية.اللغة و  ،العربية
  لم ينعكس أثر الخطة على رفع مستوى األداء العام

واإلنجاز  ،م والتعلمخاصة في مجالي التعلي ،للمدرسة
 األكاديمي للطالب.

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

 اإلدارة الصفية الفاعلة والمنتجة 

  ،طالب الحلقة األولى في األنشطة الالصفية خاصةتفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 

 يف أساليب تقويم فاعلة، وتحري الدقة في تصويب األعمال الكتابية عموًماتوظ 

 .مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم التعليمية في الدروس واألعمال الكتابية 

 

 تحسينات غير كافية :الحكم
 األثر اإلجراءات

 مثل: ت المدرسة البرامج والورش التدريبية للمعلمين، ذنف
إستراتيجية مواصفات الدرس الجيد"، و""اإلدارة الصفية"، و"

التعلم التعاوني"، و"التقييم من أجل التعلم"، وفع لت 
جلسات التطوير المهني عبر عقد الحلقات النقاشية مع 

أساليب التقويم، وتصويب األعمال  تنويعالمعلمين حول 
الكتابية، إضافة إلى تنظيم وتنفيذ الزيارات التبادلية 

 الداخلية والخارجية.
  تابعت أثر برامج التنمية المهنية عبر الزيارات الصفية من

العليا والوسطى، مع المتابعة ألعمال القيادتين قبل 

  متفاوتةتوظيف المعلمين اإلستراتيجيات التعليمية بصورة 
في دروس الرياضيات وبعض دروس نظام معلم الفصل 
والعلوم، كالتعلم باالكتشاف الموجه والسؤال من أجل 

بعض األدوار  واشارك أغلب الطالب فيها، وتول ،التعلم
فجاء  في بقية الدروس أماالقيادية، كقائد المجموعة، 

خاصة في معظم دروس  توظيفها بصورة غير مالئمة،
ي الحلقتين واللغة العربية في الحلقة اللغة اإلنجليزية ف

محوًرا للعملية التعليمية، فيها ن المعلم ايث كالثانية، ح
ت إضافة إلى ضعف مهارات الطالب األساسية، التي حد  
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 الطالب الكتابية.
  نو عت األنشطة الالصفية المقدمة للطالب في الحياة

المدرسية، كتفعيل اللجان المدرسية كلجنة اإلذاعة 
لصفوف، وتنفيذ المدرسية، وعقد المسابقات الثقافية بين ا

 برنامج األلعاب الشعبية.
  بفئاتهم الطالبيراعى فيها قد مت األنشطة المتمايزة التي 

التعليمية المختلفة، مع تطبيق المعلمين اإلستراتيجيات 
 التعليمية التي تراعي التمايز.

 .بصورة فاعلة من مشاركاتهم
  إدارة أغلب المعلمين الدروس بصورة منظمة من حيث

 لمالتع إدارة سلوك الطالب، في حين جاءت إدارة وقت
بصورة أقل في أغلب الدروس كما في اللغة اإلنجليزية 
وبعض دروس اللغة العربية والعلوم، من حيث اإلطالة 

منها، أو سرعة  ةخاصة االستهاللي ،في بعض األنشطة
االنتقال بين جزئياتها، مع تفاوت المساندة التعليمية 
المقدمة للطالب، وبصورة غير كافية للطالب ذوي 

 ي.التحصيل المتدن
 طبيق المعلمين أساليب تقويم ما بين الشفهي فاوت تت

توجيه األسئلة الشفهية على مع التركيز والتحريري 
قلة االلتفات إلى تقديم التغذية و الجماعية المباشرة، 

مما ال ؛ الراجعة الفردية أو الجماعية المناسبة للطالب
ذوي الطالب خاصة هم التعليمية المختلفة، حتياجاتيلبي ا

 حصيل المتدني.الت
 

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

في: المعلمين األوائل لنظام معلم الفصل، والرياضيات، والعلوم، واللغة اإلنجليزية، وفي اإلرشاد االجتماعي، 
 لتخاطب، والوظائف اإلدارية المساندة.واختصاصي النطق وا

 

 جزئيًّاتحسينات كافية  :الحكم
 األثر اإلجراءات

  خاطبت المدرسة إدارة التعليم االبتدائي؛ لتوفير نقص
 الموارد البشرية والمرافق التعليمية.

  ي مهام المعلمين األوائل، تول  بعض معلميها بكلفت
لية ، لتولي مهام منسق الشئون الماآخرينودربت 

تسجيل في  ابعة مهام نظام اإلدارة المدرسيةمتلواإلدارية، و 
وطباعة  ،ومتابعة أعمال رصد الدرجات ،الطالب

 اللغة ألقسامعلمين أوائل تزويد اإلدارة التعليمية المدرسة بم :
والمواد االجتماعية، والتربية اإلسالمية، والعلوم، اإلنجليزية، 

ال يزال هناك  هومنسق الشئون المالية واإلدارية، في حين أن
نقص في المعلمين األوائل لقسمي نظام معلم الفصل، 

 أما فيما يرتبط بسد   االجتماعي، اإلرشاد وفييات، والرياض
النطق والتخاطب، فليس للمدرسة حاجة له  نقص اختصاصي
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 بيانات.النقص فني  الشهادات، في ظل  

 تالءم مع احتياجاتها في تقديم يرتبت جدول الحصص ل
دروس التربية الرياضية، قبل وقت الظهيرة؛ حتى ال يتأثر 

 المباشرة. الطالب بحرارة الشمس

  هاوكلفت أعضاء التقنية،شكلت لجنة الدعم والمساندة 
 مهام فني المعلومات.بالقيام ب

   المدارس القريبة؛ إليفاء الحاالت التي مع تواصلت
نظًرا لعدم  ؛تحتاج إلى الدعم ببرامج النطق والتخاطب
 توافر اختصاصي نطق وتخاطب بالمدرسة.

حالي ا بسبب تخرج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة منها. 
 ،المرافق التعليميةنقص بعض  هذا، وال تزال الحاجة قائمة لسد  

التي ال تتناسب مع أعداد  دورات المياهو كالصالة الرياضية، 
 .منتسبي المدرسة

 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب

 7                                                                  2016ديسمبر 13 – سترة االبتدائية للبنين مدرسة –األولى  الزيارة -تقرير المتابعة 

 سة: معلومات أساسية عن المدر 1ملحق 
 

 سترة االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Sitra Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1934 سنة التأسيس

 605مجمع  – 523طريق  - 634مبنى  العنوان

 سترة/ العاصمة المدينة/ المحافظة

 17735375 الفاكس 17730492 أرقام االتصال

 (12-1)الصفوف الدراسية 

 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 649 المجموع - اإلناث 649 الذكور عدد الطلبة

 إلى أسر من ذوات الدخل المتوسطالطالب ينتمي أغلب  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 5 6 6 2 2 2 عدد الشعب

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

  تمثلت في:2017–2016العام الدراسي الحالي في تعيينات جديدة ، 

  مدرسةالمدير 
 مساعد مدرسة مدير 
 التربيةو االجتماعيات، و لمواد التالية: اللغة اإلنجليزية، كل من امعلمين أوائل ل 

 اإلسالمية
 3  لغة اإلنجليزيةلمعلمين. 
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 2ملحق 
 

 حكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية: ال1جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 تحسينات كافية

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

 تحسينات كافية جزئيًّا

ية في معالجة التوصية، حيث لم توف ق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى فتتقدم المدرسة بصورة غير كا
 د ضعف ملحوظ يتطلب معالجًة فاعلة وعاجلة.تحسينات مناسبة. يوج

 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 

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

 قيد التقدم

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

 

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

 


