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اسم املدرسة:                         

العنوان:  

رقم الفاكس:  رقم الهاتف:   

نوع املدرسة:  

املوقع اإللكتروني: 

البريد اإللكتروني: 

بطاقة تقرير األداء املدرسي للعام الدراسي 2017/ 2018 م

يسرنا أن نقدم لكم بطاقة تقرير األداء املدرسي للعام الدراسي 2017-2018م، والتي تعتبر   
جزءاً مهماً من نظام التقييم في دولة قطر ، والتي نسعى من خاللها إلى اإلرتقاء بأساليب وأدوات 
التقييم مبا يحقق مخرجات تعليمية عالية اجلودة . وتصدر بطاقة تقرير األداء املدرسي باللغة العربية 
باللغة  الدولية  اخلاصة  املدارس  بطاقات  تصدر  بينما  اخلاصة،  والعربية  احلكومية  املدارس  جلميع 

اإلجنليزية.

تقرير  بطاقات  إصدار  على  املدارس  تقييم  إدارة  حترص  التوالي  على  عشرة  الرابعة  وللسنة   
األداء املدرسي، حيث تتضمن هذا العام معلومات جديدة مع احلفاظ على نفس الشكل املستخدم 
سابقاً مع إجراء بعض التعديالت التي تتماشى مع عملية التطوير املستمر للبطاقة. وتوفر البطاقة 
معلومات وافية عن خصائص وأداء املدارس للعام الدراسي 2017-2018م ، باإلضافة إلى مقارنة بعض 
أداء املدرسة مع جميع  الدراسي السابق، ومقارنة  بالنسبة للعام  املدارس  بأداء هذه  اجلوانب اخلاصة 

املدارس األخرى من نفس املرحلة الدراسية. 

التنوع واالختالف الذي تتميز به املدارس مما   الواردة في البطاقة تقدم صورة عن  البيانات  إن   
يتيح ألولياء األمور واجملتمع التأكد من أن املدارس يتم محاسبتها من خالل التركيز على نتائج أداء هذه 

املدارس وحتملها ملسئولية مخرجاتها التعليمية، 

 ، عام  بشكل  واجملتمع  للمدارس  معلومات  لتوفر  أساسي  بشكل  البطاقة  ُصممت  وقد   
وأصحاب القرار بشكل خاص حول مختلف أنواع املدارس. آملني أن تعزز بطاقة تقرير األداء املدرسي 

الشراكة اجملتمعية في العملية التعليمية . 

والتعليم  التعليم  لوزارة  اإللكتروني  املوقع  خالل  من  البطاقات  وحتميل  االطالع  وميكنكم   
.www.edu.gov.qa : العالي

إدارة تقييم املدارس
شؤون التقييم
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البيانات األساسية للمدرسة

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 

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

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

جنسيات املعلمني:

• قطري

• عربي غير قطري

• غير عربي
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األساليب التعليمية املتبعة في املدرسةاألساليب التعليمية للمدرسة

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

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

الواجبات املنزلية التي يكلف املعلمون الطلبة بها :

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

جميع املدارس   هذه املدرسة  

خبرات املعلمني املهنية

هذه اخلربة املهنية للمعلمني
املدرسة

جميع
املدارس
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• 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 2017 - 2018م

• نسبة املعلمني الراضني عن جودة أنشطة التطوير املهني التي توفرها املدرسة لهم
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  مشاركة أولياء األمور وتفاعلهم مع املدرسة

مشاركة أولياء األمور يف املدرسة:

• املشاركة في مجلس األمناء أو اللجان املدرسية

• املشاركة في مشاريع أو برامج أو أنشطة مدرسية

موافقة أولياء األمور على بطاقة تقرير األداء املدرسي :

   موافق   غير موافق

 هذه املدرسة
جميع املدارس

جميع املدارسهذه املدرسة

البيانات غير متوفرة  n ال يشارك    يشارك     املفتاح 

التدريس واحلاسب اآللي 

• العدد التقريبي ألجهزة احلاسب اآللي لكل 100 طالب

• نسبة الطلبة الذين استخدموا احلاسب اآللي في الصفوف في معظم األيام

جميع املدارسهذه املدرسة

سلوك وانضباط الطلبةدد

نسبة أولياء األمور الراضني عن معاملة املدرسة ألبنائهم

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

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

جميع املدارسهذه املدرسة
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 نتائج
املدرسة

2016 - 2015

مقارنة األداء في بعض املواضيع اخملتارة للعامني الدراسيني 2016-2017 و 2017-2018م

آراء أولياء األمور حول املدرسة للعامني الدراسيني  2016-2017  و  2017-2018م

نسبة أولياء األمور الراضني عن :

• الراضني عن مدرستهم

• الذين يستمتعون بتعلم اللغة العربية

• الذين يستمتعون بتعلم اللغة اإلجنليزية
• الذين يستمتعون بتعلم الرياضيات

• الذين يستمتعون بتعلم العلوم
• الذين يرون أن ضوابط السلوك عادلة في مدرستهم

• الذين يشعرون باألمان في مدرستهم
• الذين يرون أن املعلمني والطلبة يتعاملون جيداً مع  

بعضهم البعض

• الذين يفهمون شرح املعلمني
• الذين يرون أن املعلمني يشجعونهم على بذل 

   أقصى ما لديهم

نتائج
املدرسة

2017 - 2016

مقارنة نتائج
2018 - 2017

بــ 2016 - 2017

املفتاح

آراء الطلبة حول املدرسة للعامني الدراسيني 2016-2017  و  2017-2018م

نسبة الطلبة :

آراء املعلمني حول املدرسة للعامني الدراسيني 2016-2017  و  2017-2018م

نسبة املعلمني الراضني عن :

أقلمساٍو تقريباًأعلى
  ال ميكن املقارنة

n  البيانات غير متوفرة

 نتائج
املدرسة

2018 - 2017

جميع
 املدارس

 2018 - 2017

 نتائج
املدرسة

2016 - 2015

نتائج
املدرسة

2017 - 2016

مقارنة نتائج
2018 - 2017

بــ 2016 - 2017

 نتائج
املدرسة

2018 - 2017

جميع
 املدارس

 2018 - 2017
• املدرسة

• األنشطة الالصفية
• تواصل املدرسة معهم

 نتائج
املدرسة

2016 - 2015

نتائج
املدرسة

2017 - 2016

مقارنة نتائج
2018 - 2017

بــ 2016 - 2017

 نتائج
املدرسة

2018 - 2017

جميع
 املدارس

 2018 - 2017

• املدرسة مكان جيد للعمل
• عمل املعلمني واإلداريني كفريق

• إشراكهم في القرارات املدرسية

• االحترام املتبادل بني الطلبة واملوظفني
• توافر الوسائل التكنولوجية التعليمية
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