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اسم املدرسة:                         

العنوان:  

رقم الفاكس:  رقم الهاتف:   

نوع املدرسة:  

املوقع اإللكتروني: 

البريد اإللكتروني: 

بطاقة تقرير األداء املدرسي للعام الدراسي 2013/ 2014 م

عزيزي ولي األمر ،

يسرني أن أقدم لك بطاقة تقرير األداء املدرسي للعام الدراسي 2013-2014 م ، والتي تعتبر   
جزءاً مهماً من مبادرة تطوير التعليم ونظام التقييم في دولة قطر ، ونسعى من خاللها إلى االرتقاء 
بأساليب وأدوات التقييم مبا يحقق مبادئ هذه املبادرة الهادفة إلى االستقاللية واحملاسبية واالختيار 
املدارس  جلميع  العربية  باللغة  املدرسي  األداء  تقرير  بطاقة  وتصدر   . والتعلم  التعليم  في  والتنوع 

املستقلة والعربية اخلاصة، بينما تصدر تلك البطاقات للمدارس الدولية باللغة اإلجنليزية.

وللسنة العاشرة على التوالي حترص هيئة التقييم على إصدار بطاقات تقرير األداء املدرسي،   
وبعد  سابقاً  املستخدم  الشكل  نفس  على  احلفاظ  مع  جديدة  معلومات  العام  هذا  تتضمن  حيث 
إجراء بعض التعديالت التي تتماشى مع عملية التطوير املستمر للبطاقة. وتوفر معلومات وافية عن 
خصائص وأداء املدارس للعام الدراسي 2013-2014م ، باإلضافة إلى مقارنة بعض اجلوانب اخلاصة بأداء 
هذه املدارس بالنسبة للعام الدراسي املاضي ومقارنة أداء املدرسة مع جميع املدارس األخرى من نفس 

املرحلة الدراسية. 

إن البيانات الواردة في البطاقة تقدم صورة عن التنوع واالختالف الذي تتميز به املدارس ، مما   
يسهل عملية االختيار ألولياء األمور، ويتيح لهم التأكد من أن املدارس يتم محاسبتها وذلك بالتركيز 
املدارس من خالل  ودعم استقاللية هذه  التعليم،  املدارس وحتمل مسئولية مخرجات  أداء هذه  على 

إتاحة الفرصة لها لتقدم ما تتميز به. مع تقديرنا ملا تقدمه املدرسة بالنسبة للدراسة والتدريس.

القرار حول  وأصحاب  األمور  ألولياء  لتوفر معلومات  أساسي  البطاقة بشكل  ُصممت  وقد   
مدرسة ابنك/ابنتك. آملني أن تعزز بطاقة تقرير األداء املدرسي دوركم كأولياء األمور ، وأن تتيح لكم 
التعليمية.  العملية  في  وتعزيز مشاركتكم   ، وبناتكم  أبنائكم  مدارس  أكثر على  للتعرف  الفرصة 

وميكنكم االطالع وحتميل البطاقات من خالل املوقع اإللكتروني للمجلس األعلى للتعليم :
.www.sec.gov.qa 

أ. خالد عبداهلل احلرقان
مدير هيئة التقييم

1

أحمد بن محمد الثانوية المستقلة للبنين

عين خالد

4404984244681386

مستقلة

n

a.binmohammad@sec.gov.qa
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البيانات األساسية للمدرسة

رضى أولياء األمور والطلبة عن املدرسة

أولياء األمور

الطلبة

  راضون

   غير راضني

   غير راضني

   راضون

هذه املدرسة
جميع املدارس

هذه املدرسة
جميع املدارس
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جميع املدارس*هذه املدرسة

•  عدد الطلبة  

•  عدد املعلمني                                            

•  نسبة املعلمني : الطلبة                                                                  1  :                                  1  :   

•  متوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد  

•  الصفوف الدراسية 

•  جنس الطلبة 

•  جنس املعلمني 

•  يوجد لدى املدرسة صفوف مختلطة

جميع املدارس في هذا التقرير تشير إلى متوسط جميع املدارس املستقلة واخلاصة التي في نفس املرحلة الدراسية.  *

442
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21

12-10

بنني فقط

ذكور فقط
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األساليب التعليمية للمدرسة

طرق التدريس املتبعة يومياً :

اللغات املستخدمة يف التدريس :

• املعلمون يقدمون املعلومات
   بينما يصغي الطلبة

• تدار احلصة من خالل
   املناقشة أو األنشطة

• يعمل الطلبة بشكل فردي
   وأثناء احلصة

  
• يعمل الطلبة معاً في مجموعات

   صغيرة أثناء احلصة

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

•  اللغة العربية    
•  اللغة اإلجنليزية  
•  لغة أخرى غير العربية أو اإلجنليزية  

البيانات غير متوفرة  n ال     نعم    املفتاح 
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هذه 
املدرسة

جميع 
املدارس

األساليب التعليمية املتبعة في املدرسة

لغة التدريس املستخدمة يف بعض املواد الدراسية :

•  حصص الرياضيات التي تدرس باللغة العربية 
•  حصص الرياضيات التي تدرس باللغة اإلجنليزية 

•  حصص العلوم التي تدرس باللغة العربية 
•  حصص العلوم التي تدرس باللغة اإلجنليزية 

•  حصص الكمبيوتر/ تكنولوجيا املعلومات التي تدرس باللغة العربية 
•  حصص الكمبيوتر/ تكنولوجيا املعلومات التي تدرس باللغة اإلجنليزية 

 •  حصص العلوم االجتماعية التي تدرس باللغة العربية 
•  حصص العلوم االجتماعية التي تدرس باللغة اإلجنليزية 

هذه املدرسة

أساليب التدريس املطبقة ملساعدة الطلبة الذين لديهم صعوبات يف التعلم:

•  معاملتهم بنفس الطريقة التي يتم معاملة بقية الطلبة بها

•  تقدمي مساعدات فردية لهم

•  تكليف طلبة آخرين مبساعدتهم

•  تنظيم نشاطات لهم خارج قاعات الدراسة

•  التمهل في سير الدرس

•  توزيع الطلبة حسب قدراتهم وتقدمي تدريس خاص لكل مجموعة

هذه 
املدرسة

جميع 
املدارس

هذه 
املدرسة

جميع 
املدارس

%48
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%42
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%39
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%29

%38

%42

%39

%61

%39

جميع الحصص
و الحصه

جميع الحصص
بعض الحصص

جميع الحصص
بعض الحصص

جميع الحصص
بعض الحصص
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األساليب التعليمية املتبعة في املدرسة )تابع(

آراء أولياء األمور حول الواجبات املنزلية التي يكلف بها الطلبة.
نسبة أولياء األمور الذين يرون أن :

• أبناءهم ليست لديهم واجبات منزلية

• أبناءهم يؤدون واجباتهم لنحو ساعة أو أكثر يومياً

• الواجبات املنزلية مفيدة بالنسبة ألبنائهم

هذه 
املدرسة

جميع 
املدارس

v األنشطة واخلدمات املدرسية

خدمات للطلبة:

• وسائل نقل

• خدمات غذائية

• اإلرشاد االجتماعي

• اإلرشاد األكادميي

• اإلرشاد املهني

• خدمات طبية

• املساعدة املالية

• صفوف التقوية/ العالجية

األنشطة الالصفية:

• فرق رياضية

• مجلس الطلبة

• الكشافة

• مجموعات دينية

• مجموعات خدمة اجملتمع

• النادي اإلعالمي

• مجموعات الفنون/
   املسرح/ املوسيقى

ت الالزمة
خلدما

توفير ا
م ذوي:

هيل تعل
س

لت

التسهيالت:

• صالة األلعاب الرياضية 
• مالعب للرياضة

• اإلعاقات البدنية  

• الضعف البصري  

• الضعف السمعي  

جميع  هذه    
املدارس املدرسة   

جميع  هذه    
املدارس املدرسة   

جميع  هذه    
املدارس املدرسة   

جميع  هذه    
املدارس املدرسة   

التسهيالت:

• مسجد
• مكتبة

• معمل العلوم
• معمل الكمبيوتر
• قاعة االجتماعات

• صالة الفنون

البيانات غير متوفرة  n غير متوفر    متوفر     املفتاح 

5

الواجبات املنزلية التي يكلف املعلمون الطلبة بها :

النسبة املئوية للمعلمني الذين يكلفون الطلبة بواجبات منزلية تستغرق ثالث ساعات أسبوعياً على األقل.

جميع املدارس    10% 10%هذه املدرسة  
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 رضى أولياء األمور د 

عن مناهج املدرسة

عن األنشطة الالصفية التي توفرها املدرسة

   راضون

   راضون

   غير راضني

   غير راضني

 هذه املدرسة
جميع املدارس

 هذه املدرسة
جميع املدارس

نسبة أولياء األمور الذين يرون أن املساعدات اإلضافية التي تقدمها املدرسة للطلبة 
تساعدهم على األداء اجليد

جميع املدارس   هذه املدرسة  

د   
جنسيات الطلبة واملعلمني

جنسيات الطلبة:

• قطري

• عربي غير قطري

• غير عربي

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

هذه املدرسة

جميع املدارس

6

جنسيات املعلمني:

• قطري

• عربي غير قطري

• غير عربي
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خبرات املعلمني املهنية

الرخص املهنية للمعلمني

نسبة املعلمني احلاصلني على رخصة :

اخلربة املهنية للمعلمني:

* تشير بيانات مكتب الرخص املهنية للمعلمني وقادة املدارس بشأن عبارة “جميع املدارس” بأنها املدارس املستقلة   
    فقط.

• متوسط سنوات التدريس

• متوسط عدد الساعات التي مت تخصيصها لبرامج تدريب املعلمني خالل عام ٍمضى

• نسبة املعلمني الذين حضروا برامج تطوير مهني في العام الدراسي 2013 - 2014م

• نسبة املعلمني الراضني عن جودة أنشطة التطوير املهني التي توفرها املدرسة لهم

• نسبة احلاصلني على مؤهل رسمي في التدريس

• نسبة املعلمني احلاصلني على شهادات عليا )ما بعد البكالوريوس(

• نسبة املعلمني الذين يقومون بتدريس املواد ألول مرة

• معلم مؤقتة

• معلم كاملة ملستوى املستجد

• معلم كاملة ملستوى الكفء

• معلم كاملة ملستوى املتمرس

هذه 
املدرسة

هذه 
املدرسة

جميع 
املدارس*

جميع
املدارس
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%13 
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%100 %76 
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  مشاركة أولياء األمور وتفاعلهم مع املدرسة

مشاركة أولياء األمور يف املدرسة:

• املشاركة في مجلس إدارة املدرسة أو اللجان املدرسية

• املساعدة في جمع التبرعات للمدرسة

• املشاركة في حتديد كيفية إنفاق ميزانية املدرسة

رضى أولياء األمور عن تواصل املدرسة معهم:

   راضون   غير راضني

 هذه املدرسة
جميع املدارس

هذه املدرسة

ةةة ةةةةةةة

جميع املدارس

البيانات غير متوفرة  n ال يشارك    يشارك     املفتاح 

بيئة التعلم في املدرسةد 

جميع املدارس

استمتاع الطلبة بالتعلم

نسبة الطلبة الذين :

• يحبون مدرستهم

• يستمتعون بتعلم اللغة العربية

• يستمتعون بتعلم اللغة اإلجنليزية

• يستمتعون بتعلم الرياضيات

• يستمتعون بتعلم العلوم

جميع املدارسهذه املدرسة

8

رضى الطلبة عن طرق وأساليب املعلمني :

نسبة الطلبة الذين يرون أن املعلمني والطلبة يتعاملون جيداً مع بعضهم البعض

نسبة الطلبة الذين يفهمون شرح املعلمني

نسبة الطلبة الذين يرون أن املعلمني يشجعونهم على بذل أفضل ما لديهم

جميع املدارسهذه املدرسة

%92

%39

%33

%78
%71

%10
%12

%58

%77

%66

%66

%75

%56

%60

%67

%66

%71

%79

%78

%85

%65

%75

%77
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بيئة التعلم في املدرسة )تابع(

• العدد التقريبي ألجهزة الكمبيوتر لكل 100 طالب

• نسبة املعلمني الذين يرون أن مهاراتهم في استخدام الكمبيوتر 
   متوسطة أو عالية

• نسبة املعلمني الراضني عن توافر الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية في املدرسة

• نسبة الطلبة الذين استخدموا الكمبيوتر في الصفوف في معظم األيام

9

التدريس واحلاسب اآليل :
جميع املدارسهذه املدرسة

دد

   راضون   غير راضني

هذه املدرسة

جميع املدارس

   راضون   غير راضني

هذه املدرسة

جميع املدارس

   راضون   غير راضني

هذه املدرسة

جميع املدارس

   راضون   غير راضني

هذه املدرسة

جميع املدارس

االحرتام املتبادل بني الطلبة واملوظفني

إشراك املعلمني يف القرارات املدرسية

املعلمون واإلداريون يعملون كفريق

بيئة املدرسة جيدة للعمل

رضى املعلمني عن بيئة العمل يف املدرسة:

بيئة املدرسة

سلوك وانضباط الطلبة:

نسبة أولياء األمور الذين أشاروا أن أبناءهم لم يتغيبوا عن املدرسة خالل أسبوعني

نسبة أولياء األمور الراضني عن معاملة املدرسة ألبنائهم

نسبة أولياء األمور الذين يرون أن املدرسة تطبق ضوابط السلوك بشكل جيد

نسبة الطلبة الذين يرون أن ضوابط السلوك عادلة في مدرستهم

نسبة الطلبة الراضني عن األمان في مدرستهم

نسبة الطلبة الذين لم يتعرضوا للتهديد باألذى من قبل آخرين في املدرسة خالل هذا العام

نسبة الطلبة الذين لم يتعرضوا للسرقة في املدرسة خالل هذا العام

جميع املدارسهذه املدرسة
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