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 المقدمة

 

مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم من ِقبل فريق متابعة تابع إلدارة  يارة المتابعة للمدرسة في يوم واحدتمت ز 
تقييم  الزيارة خاللقد تم و  ،خر زيارة مراجعةوفق توصيات آبهدف التحقق من التحسينات التي أحدثتها المدرسة والتدريب؛ 

 .العام ومتابعة تحسن األداء ،أعمالهم الكتابيةتقييم و  ارات الصفية والجولة التعليميةالزي أثناءمدى تحسن أداء الطلبة 
 

 

 السابق الحكم

  غير مالئم"على تقدير  0202أبريل جريت في أالتي  المراجعةحصلت المدرسة في زيارة". 
 

 المتابعة األولىملخص نتائج زيارة 

 
 نص التوصيات موجود داخل التقرير. *
 
 
 
 

 

 الوصف *التوصيات

 اسينات كافية جزئي  تح 0التوصية 

 سينات كافية جزئي اتح 0التوصية 

 سينات كافية جزئي اتح 3التوصية 

 سينات كافية جزئي اتح 4التوصية 

 قيد التقدم الحكم العام لزيارة المتابعة
 متابعة ثانية بعد ستة أشهررة المدرسة تحتاج إلى زيا. 
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 المحصلة العامة للزيارة
 :حداث إجراءات وتحسينات كافية، يتطلب من المدرسةإل

 مع التركيز على رفع مستوى اإلنجاز  ،استمرار تقديم الدعم والمساندة الخارجية؛ لضمان تطوير األداء العام للمدرسة
كسابهم مهارات المواد األساسية  .األكاديمي للطالب، وا 

 تيجية تركز على أولويات التطوير، متضمنة مؤشرات أداٍء االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في بناء خطة إسترا
 .واضحة، وآليات دقيقة لمتابعة تنفيذها

 :رفع الكفاءة المهنية للمعلمين؛ لتطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم، بحيث تشمل 
 إدارة الدروس بفاعلية؛ لضمان إنتاجيتها -
 المسئولية مشاركة الطالب بفاعلية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحملهم -
 .وتلبيتها توظيف أساليب تقويم متنوعة؛ لتشخيص االحتياجات التعليمية للطالب -

  ،تعزيز دعم الطالب ومساندتهم على اختالف فئاتهم؛ لتلبية احتياجاتهم التعليمية في الدروس، والبرامج المدرسية
 .خاصة للطالب ذوي التحصيل المتدني، والطالب الذين لغتهم األم غير العربية

 :سد النقص المتمثل في 
 ين في مادتي العلوم والتربية اإلسالمية، واختصاصي إرشاد اجتماعيين أول  الموارد البشرية: معلم   -
 .المرافق المدرسية: الصالة الرياضية -

 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب

 3                                                                        2102نوفمبر  2 – طارق بن زياد اإلعدادية للبنين مدرسة -األولى  الزيارة –تقرير المتابعة 

 التوصيات مدى التقدم في

 

 :(0)التوصية 
 درسة مع التركيز على رفع مستوى اإلنجاز استمرار تقديم الدعم والمساندة الخارجية؛ لضمان تطوير األداء العام للم

كسابهم مهارات المواد األساسية  .األكاديمي للطالب، وا 

 
 تحسينات كافية جزئًياالحكم: 

 األثر اإلجراءات
  وفريق الدعم الخارجي، المدرسة   اإلشراف التربويشارك 

 ،تقييم ومتابعة أداء المعلمين وتقديم الدعم الالزمفي 
، لجميع معلمي المواد مية التدريس"ورشة "أكاديبتنفيذ 

 ،للمعلمين األساسية، وتقديم ورش عمل في اإلدارة الصفية
إضافة إلى عقد عدد من المحاضرات التوعوية كمضار 
التدخين، والتغذية الجيدة، وخطوات نحو المستقبل؛ تعزيز ا 

 للطالب من أجل االرتقاء بالنمو الشخصي لهم.
  برنامج  في األوائلن يلمعلمالمساعدين واالمديرين تمهين

 دبلوم القيادة المدرسية.

  إحداث تحسن جزئي في األداء العام للمدرسة، تمثل
وانخفاض أساس في النمو الشخصي للطالب،  بشكلٍ 

 .يهمالسلوكية لد تالمشكال
   6101ن نسب النجاح ما بين العامين الدراسيين تحس-

األول والثالث  ينالصففي  6102-6102و ،6102
بينما تفاوتت  ،داديين في جميع المواد األساسيةاإلع

النسب في مادتي اللغة اإلنجليزية والعلوم بالصف الثاني 
 .اإلعدادي

  ،ت في تباينالتي تفاوت نسب النجاح مع نسب اإلتقان
مع  6102-6102لعام الدراسي المواد األساسية، في ا

 .صفوفالانخفاضها في العلوم والرياضيات بجميع 
 نتيجة  ؛لمهارات األساسيةاكساب الطالب ي إفتفاوت ال

الدعم في و  ،التعليمية تستراتيجيااإلفي تطبيق تفاوت ال
 المقدم لهم.

 
 

 :(2)التوصية 
  ،االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في بناء خطة إستراتيجية تركز على أولويات التطوير، متضمنة مؤشرات أداٍء واضحة

 .هاوآليات دقيقة لمتابعة تنفيذ
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 تحسينات كافية جزئًيا الحكم:
 األثر اإلجراءات

 نموذج المدرسة البحرينية المتميزة من المدرسة  استفادت
وتحديد أولويات العمل المدرسي مع  ،في تقييم واقعها

ضعف  :مثل ،والتحديات التي تواجهها ،نقاط القوةتحديد 
 م المبنى المدرسي.د  وقِ  ،المهارات األساسية

  سة نموذج القيادة من أجل النواتج في إعداد المدر طب قت
 من العام الدراسيبدأ العمل بها ستراتيجية إخطة 
رفع مستوى على أهدافها العامة ترك ز  ،6102-6102

 فعور  ،والنمو الشخصي للطالب ،اإلنجاز األكاديمي
للمعلمين، وألحقت بخطط تنفيذية تضمنت  الكفاءة المهنية
 ها المدرسة وفق فترات زمنيةوتتابعواضحة، مؤشرات أداء 

؛ لتعرف مدى تحسن أداء تدفقيةاللوحة ال عبر محددة
 المعلمين وتقدم الطالب بفئاتهم المختلفة.

  تفاوت انعكاس أثر الخطة اإلستراتيجية على األداء العام
على الطالب ذوي التحصيل  بالمدرسة، خاصة  

 المنخفض، والطالب الذين لغتهم األم غير العربية.
 

 كخفض  ،ن الممارسات الصفية والمخرجاتس  تح
مواد ال أغلب ورفع نسب اإلتقان في ،المشكالت السلوكية

 األساسية.
 مختلف األنشطة لمشاركة في ا في الطالب مبادرة

 .المدرسية

 

 

 :(3)التوصية 
  ؛ لتطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم، بحيث تشمل:للمعلمينرفع الكفاءة المهنية 

 بفاعلية؛ لضمان إنتاجيتها إدارة الدروس -
 مشاركة الطالب بفاعلية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحملهم المسئولية -
 توظيف أساليب التقويم المتنوعة؛ لتشخيص وتلبية االحتياجات التعليمية للطالب. -

 
 تحسينات كافية جزئًيا :الحكم

 األثر اإلجراءات
  ة الجلسات التطويرية المهنيالمدرسة عدد ا من نف ذت

، للمعلمينالتدريبية والورش البرامج لألقسام األكاديمية، و 
مثل: "أكاديمية التدريس من أجل التعلم"، "الكاميرا 

 .الوثائقية"، و"التفكير التأملي" لقسم الرياضيات
   تحت عنوان "نجوم طارقفوقين الطالب المتمت كر". 

  ،دروس الرياضياتكتقدم الطالب في أغلب الدروس 
مع تفاوت مستوياتهم ض دروس اللغة العربية والعلوم وبع
 .اإلنجليزية اللغة دروس بعضفي 

  المهارات العلمية كاستنتاج خواص اكتساب الطالب
وتطبيق نظرية  ،، ومهارة حل المعادالتتالفلزات والالفلزا
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  إستراتيجيات تعليمية فاعلة، كالتعلم  المعلمين أغلبطبق
لت المدرسة وفع   .، وقبعات التفكير الستعاونيالت

"أنشطتي المتمايزة في  :مثل ،األنشطة المعززة للمنهج
المعلمون  اللغة العربية"، واألنشطة المتمايزة، ووظف

 ،الشفهية والتحريريةالتقويمات متنوعة كتقويمية أساليب 
 الفردية والجماعية.

   داخل تها ونظم ،دت المدرسة إجراءات مشاركة الطالبوح
نحو التعلم، وجذب  همتحفيز بالصفوف وخارجها، 

بتوظيف أساليب تحفيز متنوعة كالعبارات انتباههم، 
وتحدي أدائهم من خالل التشجيعية، و"بطاقة طارق"، 

"مسابقة  :، مثلمتنوعة وبرامج ومسابقات عدة أنشطة
 الخوارزمي".

، ومهارات القراءة فيثاغورث في حل المسائل الرياضية
في حين جاءت الجهرية والتحدث بصورة مناسبة؛ 

المهارات األساسية في القراءة والكتابة في اللغة اإلنجليزية 
 .والتعبير الكتابي في اللغة العربية بمستوى أقل

  التفاوت في استثمار وقت مناسبة اإلدارة الصفية، مع
الدروس، حيث اإلطالة في بعض قلة من التعلم، في 

دوث جزيئاتها، أو السرعة في تقديمها دون التحقق من ح
 في بعضها. التعلم

  تفاوت المساندة التعليمية، والتغذية الراجعة المقدمة
 المتفوقين، بصورة أكبر.الطالب للطالب، وتركيزها على 

   ع أساليب التقويم الشفهية، والكتابية والجماعية تنو
االستفادة من نتائجها في تلبية  وتفاوتوالفردية، 

أفضلها في  وجاءتاالحتياجات التعليمية المختلفة، 
 .الرياضيات

 مسئولية  هم، وتحملبأنفسهم ز ثقة أغلب الطالبيعز ت
 .المواقف التعليمية الفاعلةبعض تعلهم في 

 
 

 :(4)التوصية 
  تعزيز دعم الطالب ومساندتهم على اختالف فئاتهم؛ لتلبية احتياجاتهم التعليمية في الدروس، والبرامج المدرسية، خاصة

 تدني، والطالب الذين لغتهم األم غير العربية.للطالب ذوي التحصيل الم
 

 تحسينات كافية جزئًيا :الحكم
 األثر اإلجراءات

  ،وصنفتهم قدمت المدرسة االختبارات التشخيصية للطالب
 .؛ وفق نتائج التحليلمستوياتهم وفئاتهم المختلفة حسب

  العالجية مراعية والبرامج وضعت المدرسة الخطط
فة، كالخطط الفردية العالجية، المختل بفئاتهم الطالب

مستويات  توالخطط التربوية لقسم الرياضيات، وحدد

  فير أنشطة عالجية االستفادة من نتائج التحليل في تو
للطالب الذين لغتهم األم غير العربية، كقراءة الحروف 

والتجريد، إضافة إلى توفير  ،والتحليل ،والجمل ،والكلمات
 لطالب ذوي التحصيل المتدني، إال أنباأنشطة خاصة 

المواقف التعليمية تفاوت قلة من المساندة المقدمة لهم في 
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دروس  تالطالب الذين لغتهم األم غير العربية، ووفر 
تقوية وبطاقات عالجية في مهارات القراءة والكتابة في 

لطالب صعوبات التعلم، أنشطة  عالجية اللغة العربية، و 
"مفاهيم بعنوان وقدمت ورشة عمل ألولياء أمورهم، 

 صعوبات التعلم".
  ن و المتفوقيراعى فيها قدمت المدرسة أنشطة متمايزة

مثل: "معرض ن، من خالل أنشطة وفعاليات، و والموهوب
عادة تدوير  إبداعات طارق"، ومهرجان "مواهب"، وا 

 مركز رعاية الموهوبين.خامات البيئة، إضافة  إلى أنشطة 

 لصفوف.مستوياتهم وتقدمهم في اأثرها على 
  وتنمية في أغلب الدروس، ن يالطالب المتفوقتعزيز تعلم

 .قدرات الطالب الموهوبين بصورة مناسبة

 
 

 :(5)التوصية 
 :سد النقص المتمثل في 

 العلوم والتربية اإلسالمية، واختصاصي إرشاد اجتماعي لقسمي:ين ين أول  الموارد البشرية: معلم   -
 .المرافق المدرسية: الصالة الرياضية -

 
 تحسينات كافية جزئًيا الحكم:

 األثر اإلجراءات
  وزارة التربية والتعليم الجهات المعنية بخاطبت المدرسة

 ا بشأن النقص في الموارد البشرية.كتابي  
   للقيام بأعمال متابعة  ا من معلميهاضت المدرسة معلم  فو

 أولياء األمور بمكتب اإلرشاد االجتماعي.
   التنسيقللقيام بمهام  فت المدرسة بعض المعلمينكل. 
   قت المدرسة مع إدارة األنشطة الرياضية والكشفية نس

 بشأن إنشاء صالة رياضية.

  موافقة الوزارة على تفريغ معلم للقيام باألعمال اإلدارية
ا على متابعة يجاب  ؛ مما أثر إلمكتب اإلرشاد االجتماعي

المدرسة للمخالفات السلوكية بصورة مناسبة؛ أدى إلى 
 وعي الطالب وانخفاض المشكالت السلوكية. تحسن

  تعيين منسقين لألقسام، ومشاركتهم في فريق التحسين
الداخلي، وتدريبهم على مهام المنسق البديل؛ مما ساهم 

 متفاوتة. في تسيير العمل المدرسي بصورةٍ 
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 : معلومات أساسية عن المدرسة0ملحق 
 

 للبنين ةاإلعدادي طارق بن زياد اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Tareq Bin Ziyad Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 0622 سنة التأسيس

 611مجمع  –شارع جمال الدين األفغاني  – 01مبنى  العنوان

 المحرقمحافظة / المحرق المدينة/ المحافظة 

 04061601 الفاكس 04066211 أرقام االتصال

 (11-1) الصفوف الدراسية
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 4-6 - 

 110 المجموع - اإلناث 110 الذكور عدد الطلبة

 .ينتمي الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط والمحدود االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 11 11 11 9 8 7 6 5 4 3 1 1 الصف

 - - - 1 1 6 - - - - - - عدد الشعب

دارية  المستجدات الرئيسة في المدرسة  .تعيين رئيس خدمات مالية وا 
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 2ملحق 
 

 : الحكم على كفاية التحسينات المرتبطة بالتوصية0جدول 
 الحكم وصف الحكم

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

 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.

 تحسينات كافية جزئيًّا

بصورة غير كفاية في معالجة التوصية، حيث لم توف ق في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تتقدم المدرسة 
 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   في جميع التوصيات. ات فاعلة في إحداث تحسينات كافيةاتخذت المدرسة إجراء

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

 قيد التقدم

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

 

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

 


