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  المقدمة
 

 ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار هيئة جودة التعليم والتدريب بب المدارس الخاصة ورياض األطفالمراجعة أداء  إدارةقامت 
األخرى، واالطالع على نشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، خمسةأيام من قبل 

التي مقابالت والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة  طلبةأعمال ال
وما أصدروه  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينمع ال تجرى 

  من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
بوجه  المجال

 عام
 ثانوي/ال

 العالي
 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 نجاز األكاديمياإل 3 3 3 3
 جودة المخرجات

 ، والمسئولية االجتماعيةالتطور الشخصي 2 2 2 2
 والتقويم التعليم والتعلم 3 3 3 3

 جودة العمليات الرئيسة
 التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة 4 4 4 4
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 3 3 3 3

   القدرة االستيعابية على التحسن 3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 

2 

3 
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             2012                            2016                            2020 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

التقييم الذاتي في تحديد أولويات التطوير  دقةتفاوت  •
في  طالبمهارات البتلك المرتبطة سيما  والتحسين، ال

واللغة  الرياضياتفي خاصة  ،األساسيةالمواد 
ط الخطتطوير والتركيز عليها في ، اإلنجليزية

آليات و  ،محددةأداء مؤشرات والتنفيذية وفق  ستراتيجيةإلا
 . للتنفيذ والمتابعة اضحةو 
من  التعليم والتعلم ستراتيجياتإتوظيف  فاعلية تفاوت •

االستفادة من التقويمات في تلبية و  ،إدارة وقت التعلمحيث 
من اكتساب  هملتمكين؛ التعليميةطالب الاحتياجات 

، خاصة وتطوير مهاراتهم األساسية ،والمعارف ،المفاهيم
 . الطالب ذوي التحصيل المنخفض

 مفئاتهبطالب للتفاوت فاعلية المساندة التعليمية المقدمة  •
طالب ال ةفي البرامج المدرسية، خاص التعليمية المختلفة

 .التحصيل المنخفض ذوي 

بثقة وحماس  معظمهمسلوك الطالب الحسن، ومشاركة  •
  ، وتمثلهم قيم المواطنة.في الدروس

للطالب، وإثرائها المدرسة االحتياجات الشخصية  ةتلبي •
بمجموعة من األنشطة والفعاليات هم خبرات معظم

، الخارجيةالمحلية و  مشاركتهم في المسابقاتو المتنوعة، 
األمر الذي نالت به المدرسة  ؛خاصة الطالب الموهوبين

 رضا الطالب وأولياء أمورهم

إال  ،بشكل مستمر صيانة المبنى المدرسيقيام المدرسة ب •
يفتقد إلى اشتراطات األمن والسالمة من حيث مبنى الأن 

يضمن انسيابية حركة  للطوارئ  ثان  مخرج عدم وجود 
 .منتسبيها عبر الطوابق الثالثة للمبنى

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 .تمثلهم قيم المواطنة والقيم اإلسالميةو  ،ومشاركتهم في الحياة المدرسية بثقة وحماس ،سلوك معظم الطالب الحسن •

بمجموعة من األنشطة  -الموهوبين الطالب ال سيما–هم إثراء خبرات معظم، و تلبية االحتياجات الشخصية للطالب •
   .الخارجيةو المحلية المتنوعة،  والفعاليات
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 التوصيات
 . لجميع منتسبيهامنة آلضمان توفير بيئة  ؛ئ للطوار  المدرسة في إنشاء مخرج إضافياستكمال إجراءات  •

تطوير منه في  األكاديمي، واالستفادة الطالببإنجاز  ، خاصة فيما يتعلقتطوير التقييم الذاتي ليكون أكثر دقة  •
 .للتنفيذ والمتابعة واضحة آلياتفق مؤشرات أداء دقيقة، و ستراتيجية والتشغيلية و إلالخطط ا

في رفع مستويات الطالب األكاديمية في الدروس، وتطوير للمعلمين المهني التطوير أثر برامج انعكاس متابعة  •
 :اآلتي عمليتي التعليم والتعلم، بالتركيز على

 واللغة اإلنجليزية ،تنمية المهارات األساسية للطالب، خاصة في الرياضيات 
  فاعلة ومنتجةإدارة وقت التعلم بصورة 
  التحصيل المنخفض.  الطالب ذوي ، خاصة تلبية احتياجات الطالب التعليميةلاالستفادة من نتائج التقويم؛ 

؛ بما يلبي احتياجاتهم بصورة أكبر، خاصة الطالب في البرامج المساندة المختلفةالتعليمية دعم الطالب بفئاتهم  •
 .ذوي التحصيل المنخفض

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

جميع للمدرسة، وأحكام  الفاعلية العامة تطابق حكم •
أحكام في هذه المراجعة مع  العمل المدرسي مجاالت

  .المراجعة السابقة
في استمارة التقييم ا لمستوى أدائهأحكام المدرسة  اختالف •

المراجعة بفارق  فريق اتوصل لهالذاتي عن األحكام التي 
 . في معظم مجاالت المراجعة واحدة درجة

أثرت تالتي  ستراتيجيإلاالتخطيط عمليات فاعلية تفاوت  •
أولويات  حيث تحديدمن  التقييم الذاتيبتفاوت دقة 

 في مجال اإلنجاز األكاديميبشكل أدق و  ،التطوير

المرتبطة باألهداف مؤشرات األداء وتباين بعض 
 . بالخطط المدرسية الخاصة

مستوى المهني على التطوير أثر برامج انعكاس تفاوت  •
 .الدروس في معلمينالأداء 

عدم كفاية  التحديات التي تواجهها المدرسة المتمثلة في •
لعدم وجود  ،شروط األمن والسالمة في المبنى المدرسي

يضمن انسيابية حركة منتسبي  للطوارئ  ثان  مخرج 
عند حدوث أي  المدرسة عبر األدوار الثالثة للمبنى

. طارئ 
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي نجازاإل" 
 

 مبررات الحكم
 

 مرتفعة نجاح المراحل الثالث نسبيحقق الطالب في  •
-2018الدراسي  للعام جميع المواد األساسية في

%، كان أقلها 100%، و81 ، تراوحت ما بين2019
 .في الرياضيات بالصف الثالث اإلعدادي

فعة مرتنسب إتقان يحقق طالب المرحلة االبتدائية  •
باستثناء ، %95%، و63بين  تراوحت ما ،اومرتفعة جد  

الرياضيات والعلوم بالصف الخامس توسطها في 
% على الترتيب، 58%، و53بنسبتي إتقان بلغتا و 

نسب إتقان متفاوتة،  المرحلة اإلعداديةويحقق طالب 
أقلها في جاء ، %80و%، 35تراوحت ما بين 

الرياضيات بالصف الثاني اإلعدادي، وأعالها في اللغة 
يحقق طالب و دادي، عإلاإلنجليزية بالصف األول ا

ا في ، ومرتفعة جد  تقان مرتفعةإالمرحلة الثانوية نسب 
%، 46تراوحت ما بين المواد األساسية،  جميع مساقات

أعالها و (، 364أقلها في مساق )ريضكان ، %100و
(، باستثناء توسطها 218(، و)فيز302نجإفي مساقي )

 %. 39بلغت بنسبة و  (318مساق )حيا في
 المرتفعة في نجاحال نسب ا فياستقرارً يحقق الطالب  •

وعلى مدى السنوات الثالث  المواد األساسية جميع
المرحلة في  والعلوم الرياضياتفي عدا تراجعها  ،األخيرة

 . 2019-2018في العام الدراسي  اإلعدادية
النجاح واإلتقان المرتفعة مع مستويات  نسب تتفاوت •

 التي شكلت ثلثي المرضية الطالب الحقيقية في الدروس
كذلك في األعمال الكتابية، وتجدر  ،االدروس تقريبً 

اإلشارة إلى تضخم درجات االمتحانات النهائية؛ نتيجة 
 دقة التصحيح المركزي لالمتحانات. في تفاوت ال

الطالب في المهارات والمعارف  اكتسابتفاوت ي •
 ظهرت كما يلي:  ، حيثوالمفاهيم

  :مهارة من الطالب  تمكن أغلبياللغة العربية
ما في رات النحوية كمهاال توظيفالجهرية، و  القراءة

 المرحلةفي  إسناد الفعل المعتل إلى ضمائر الرفع

الجملة التامة والناقصة، التمييز ما بين و  اإلعدادية،
 . أقلبصورة  الكتابة هارةفي حين ظهرت م

 ارتي القراءةمهب الطالب يكتس :اإلنجليزية اللغة 
مهارة التحدث كذلك ة متفاوتة، و بصور  واالستماع

وصف االتجاهات المرورية، والطقس،  عند
المرحلة بالتعبير الشفهي مهارة في وبالمستوى نفسه 

بخالف  ،الثانوية عند التقدم للحصول على وظيفة
 أقل.ظهرت بمستوى اإلبداعية التي  الكتابة مهارة

 االبتدائية المرحلةيكتسب أغلب طالب : الرياضيات 
 حين في مناسبة،بصورة  والقسمة الضربمهارات 

حل تفاوت قدرتهم في احتساب فضاء العينة و ت
 . المرحلة الثانوية في االشتقاق الضمنيمسائل 

  العلمية المفاهيمو المعارف العلوم: يكتسب الطالب 
 النظام الشمسيمعرفة مكونات ك ،ناسبةم ورةبص

 قانون الغاز المثالي واستنتاج ،االبتدائية في المرحلة
 . الثانويةفي المرحلة 

في ، الدروسأغلب يتقدم الطالب بصورة مناسبة في  •
بصورة أفضل خاصة في  ن و المتفوقحين يتقدم الطالب 

الطالب  هيحققبخالف التقدم األقل الذي ، الدروس الجيدة
ا نظرً  ؛روسالتحصيل المنخفض في معظم الد وذو 
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يتقدم الطالب بفئاتهم ، كما لضعف مهاراتهم األساسية
 . التعليمية المختلفة بصورة مناسبة في البرامج المساندة

، مهارات التعلم بصورة متفاوتةيكتسب أغلب الطالب  •
وتحليل  ،قدرة مناسبة على التفكير الناقدون يظهر حيث 

اللغتين العربية بنص القصة في الدروس األفضل 

، التطبيقات مثلستخدام بعض ا إلى إضافة، واإلنجليزية
QR Code))، و(Kahoot) ، كما برزت مهارة العمل

طالب باستقاللية لدى طالب المرحلة الثانوية مقارنة ب
لم تبرز قدرة الطالب على ، في حين المرحلة االبتدائية

 .  بالمستوى نفسهحل المشكالت 
 
 

 تطويرجوانب تحتاج إلى 
 الرياضيات واللغة اإلنجليزية.في مهارات الطالب في المواد األساسية، خاصة  •

 ذوي التحصيل المنخفض.الطالب خاصة  ،الدروس، واألعمال الكتابية أغلب التقدم الذي يحققه الطالب في •

 الدروس وخارجها.تعلم في المهارات  •
 
 

  جيد"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 الحكممبررات 
 

التزامهم تمثل في  يعي معظم الطالب حقوقهم وواجباتهم •
 همر اظه، وإألنظمة المدرسيةتقيدهم او ، السلوك الحسن

ساهم في مما  ؛لمعلميهم وزمالئهم اوتقديرً  ااحترامً 
 مانتظام معظمهعلى ، عالوة باألمن النفسي همشعور 

 ته المدرسةعزز األمر الذي ، الحضور المبكر للمدرسة
 ."ريوق الصباحمشروع " هاتنفيذب
 تهمشاركبمفهمهم للثقافة البحرينية وتراثها  الطالب يترجم •

"، كفعالية "البحرين أواًل  ،والفعاليات الوطنية األنشطةفي 
على أداء صالة  همحرصب، القيم اإلسالمية ن ويتمثلو 

ومساهمة الكريم، ن آالقر ، وحفظ الجماعة في المدرسة
تطوعية، كتنظيف السواحل، العمال في األ بعضهم

 . للمحتاجينسلة غذائية تقديم و 
، بثقة بالنفس في الحياة المدرسيةيشارك معظم الطالب  •

من خالل  الدروسفي  ا نحو التعلمرغبة وحماسً  ون بديو 
 ون َتولي، و الطالبالمعلم  وروتفعيل د ،قيادة المجموعات

والفرق ، الالصفيةاللجان، واألنشطة  األدوار القيادية في
، "القادة المتميزون "كالمجلس الطالبي، والطالبية، 

، وبرامج الطابور الصباحي، وفعاليات "المرشد المساند"و
 .الفسحة

ا، من حيث يتواصل الطالب بشكل جيد حين العمل معً  •
وقدرتهم على  ،امهم، ونقاشهم في العمل الجماعيانسج

إضافة  الثانوية،صغاء خاصة في المرحلة إلقناع واإلا
األنشطة إلى تعاونهم اإليجابي حين عملهم في 

النظام لجنة " ، واللجان الطالبية مثلالالصفية
 . "المدرسي

ا بنظافتهم الشخصية، ونظافة يظهر الطالب اهتمامً  •
يشاركون في اللجان الصفوف والساحات المدرسية، و 

الغذاء فعالية "، كوالفعاليات واألنشطة المعززة للصحة
، "الماراثون الرياضي"، و"المسعف الصغير"، و"لصحيا
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المقصف المدرسي والوجبات الصحية  اإلشراف علىو 
 فيه.  المقدمة

في  بتكارالوا التنافسعلى تتفاوت قدرة الطالب  •
، سرعة إنجاز المهام الموكلة لهمالدروس، كتنافسهم في 

الخارجية المسابقات  هم فيمشاركاتفي حين ظهرت 

 "تورانس العالمية"مسابقة  ، كمشاركتهم فيفضلأ بصورة
على المركز فيها هم مريكية وحصولألبالواليات المتحدة ا

 المركز الرابع لعامين متتاليين في تحقيقهمالثالث، و 
 .جيبك" ابتكارات"مسابقة 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 قدرة الطالب على المنافسة واالبتكار. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  " والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

يوظف أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم  •
متنوعة، مثل "المناقشة والحوار" و"المعلم الطالب" 

 الدروس في فاعليتها تو"التعلم التعاوني" تفاوت
خاصة  ،االمرضية التي شكلت ثلثي الدروس تقريبً 

على تفاوت  انعكسوالعلوم؛ مما  العربية اللغة دورس
 والمهارات والمفاهيم المعارفأغلب الطالب  إكساب

 مناسبة، بصورة الربط توظيف يتم كما األساسية،
الربط  فيكما  ،كالربط بالحياة والقيم والمواد الدراسية

وتوظيف الموارد التعليمية  ،بين القيم والمواطنة
 ،مناسبة كالعارض اإللكتروني المتاحة بصورة

 والمجسمات والبطاقات التعليمية.
بصورة مناسبة، حيث  الدروسأغلب المعلمين  يدير •

مشاركة الطالب  على الحرصالتخطيط المنظم، و 
 وس،، واالنتقال المنطقي بين أجزاء الدر التعلم أهداف
سلوك الطالب بصورة فاعلة  إدارتهمإلى  إضافة

 وتحفيزهم الواضحة،واإلرشادات  التعليماتبتقديمهم 
 العمرية، والمرحلة تتناسب عدة، بطرائق لطالبا

 ،والنجوم والهدايا ،والتصفيق التعزيزية، كاأللفاظ
 بعض إنتاجيةإال أن  ،(Class Dojo) وبرنامج
 في كاإلطالة الوقتية، اإلدارة بفاعلية تأثرت الدروس

 سرعة أو ة،خاصة األنشطة االستهاللي نشطة،األ مدة
 أهدافتحقيق  فيمما يؤثر  الدرس؛ أجزاء بين االنتقال
 التعلم. 

أغلب المعلمين أساليب تقويم مناسبة،  يوظف •
مع  والجماعية، الفردية والكتابية، الشفهية كالتقويمات

تركز على النقاط التي  التيتقديم التغذية الراجعة 
 التقويم نتائج من االستفادةتطوير؛ إال أن إلى  تحتاج

 التعليميةبفئاتهم  لطالبالدعم والمساندة ل تقديمفي 
 للطالببصورة أقل و  ،ةتفاوتجاءت بصورة م المختلفة

 . المنخفض التحصيل ذوي 
 بالتصحيح الكتابية األعمال المعلمين أغلب يتابع •

 التصويب دقةأن  إالالتشجيعية،  المنتظم، والعبارات
 النهائية االمتحانات في وكذلك ،في بعضها تتفاوتقد 
 .  والثانوية اإلعدادية للمرحلتين األساسية المواد في

بصورة  الدروس في التكنولوجيا ينأغلب المعلم يوظف •
 جيو" وبرنامج اإللكتروني، العارض كتوظيف ،مناسبة

 (QR Code) برنامججبرا" في دروس الرياضيات، و 
 دروس في اإللكتروني والقاموس العلوم، دروسفي 
 .اإلنجليزية اللغة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
المختلفة، خاصة الطالب ذوي التحصيل التعليمية بفئاتهم لطالب ااالستفادة من نتائج التقويم في تلبية احتياجات  •

 المنخفض.  

 .ةإدارة وقت التعلم بصورة فاعلة ومنتج •

 .لديهم العليا التفكير مهارات وتنمية ،الطالب قدرات تحدي •
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 غير مالئم" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

توفر المدرسة بيئة صحية لمنتسبيها، بمتابعتها صيانة  •
الفعاليات الصحية، كاإلفطار  وتنفيذها ،المبنى المدرسي

الصحي، والتوعية بمرض السكري، وحصر الحاالت 
 الرغم وعلى المرضية ومتابعتها من قبل ممرضة مقيمة،

 كتدريب االحترازية، الجهود ببعض المدرسة قيام من
فسح لكل  ثالث وتحديد اإلخالء، عملية على الطالب

مرحلة تعليمية، وتنظيم عملية انصراف الطالب على 
 المدرسي بالمبنى واحد سلم وجودأن  إالفترات متباعدة، 

 الطوابقعبر  المدرسة منتسبيانسياب  كةيعيق حر 
 أمنهم على اخطرً  يشكلمما  الطوارئ؛ عند الثالثة

في طور   المدرسة أن إلى اإلشارة وتجدر وسالمتهم،
 اإضافي   امخرجً  ليكون  حديدي سلم بتركي استكمال
 . والسالمة األمن متطلبات مع اتماشيً للطوارئ 

المدرسة احتياجات الطالب األكاديمية بصورة  تلبي •
ا للطالب المتفوقين، ببرامج ا مناسبً مرضية، فتقدم دعمً 

فرسان "كما في تحدي القراءة العربي، و إثرائية،
والقراءة الحرة في اللغة ، والمسابقات العلمية، "الرياضيات

 ،"المتميزون  القادة"كـفي اللجان،  مشاركتهماإلنجليزية، و 
للطالب ذوي التحصيل المنخفض  امتفاوتً ا كما تقدم دعمً 

مما أثر  ؛"المسائي الفالحدروس التقوية في نادي " بتنفيذ
 .الدروس أغلب في تقدمهم مستوى في 

 باستقبالها لطالبها الشخصية االحتياجات المدرسة تلبي •
إليها أثناء الدراسة، بتعريفهم  والمنضمين الجدد، الطالب

 مما ؛مرافق المدرسة وأعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية
 الجوانب تعزيزيتم  كما استقرارهم، سرعة في ساهم

 بالبرامج دعمهمخالل  من الطالب لمعظم الشخصية
 يبسلوك" ،المعززة للسلوك اإليجابي مثل والمشروعات

 المحاضرات وتقديم ،"الصف فارس"و ،"بيد اويدً " ،"أتميز
 الجرائم"و ،"اعلمً  زدني" مثل التوعوية والورش

 لديهم تكون  عندما مساندتهم إلى إضافة ،"اإللكترونية
 ومتابعتها الخاصة الحاالت بدراسة كقيامها مشكالت،
 وعدم االهتمام بالصالة. ،التدخينحاالت ك وعالجها،

 من بمجموعة الطالب معظم خبرات المدرسة تثري  •
 الطابور قبل ما كفعاليات المتنوعة، والفعاليات األنشطة
 هاتوفير على  عالوة الروبوت، وكأنشطة الفسحة، وأنشطة
 ،"البيئة أصدقاءكلجنة " الطالبية، والفرق  اللجان

اهتمامات  تعززكما  ،"المساند اإلداري  المشرف"و
 خطيبكـ" الفعاليات،الموهوبين بمشاركتهم في  الطالب

فيها مراكز  يحققون التي  المسابقات وفي، "ومذيع الفالح
العالمية  تورانسكالمركز الثالث في مسابقة " ،متقدمة

 البحرينوالمركز الثاني في مسابقة " ،"اإلبداعيلإلنتاج 
 للمراحل الطالب تهيئة على عالوة ،"الكريم للقرآن الكبرى 
التخصص  واختيارهم ،الدراسية للبعثات كتهيئتهم التالية

.ميولهم وفقالمناسب 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
مالئم للمبنى المدرسي؛ لضمان أمن  متابعة إجراءات األمن والسالمة، خاصة المتعلقة بتوفير مخرج طوارئ ثان   •

 ها.ية منتسبوسالم

 الدعم األكاديمي المقدم للطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، خاصة الطالب ذوي التحصيل المنخفض.    •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 رض  م" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

، وقد هجودة التعليم ومخرجاتركز رؤية المدرسة على ت •
مجاالت العمل المدرسي، أغلب في  هارجمتتتفاوتت 
 الشخصيتطور مجال الفي أفضل بصورة وجاءت 

معيار األمن ، وبصورة أقل في والمسئولية االجتماعية
 .مجال التمكين وتلبية االحتياجات الخاصةوالسالمة ب

تحليل منها  عدة، شخص المدرسة واقعها بتوظيف أدواتت •
(SWOT)،  الزيارات الصفيةو  ،النتائجتحليل و، 

مع مناقشات الإضافًة إلى  ،وتوصيات المراجعة السابقة
 أن الفالح، إالالمعني بمدارس  فريق التحسين الداخلي

، خاصة فيما يرتبط بتقييم التقييم الذاتيتفاوت دقة 
مستويات الطالب األكاديمية، والزيارات الصفية؛ أدى 

ت التحسين والتطوير تحديد أولوياإلى تفاوت الدقة في 
مجاالت العمل في الخطط المدرسية التي تضمنت 

المدرسي بناء على نتائج التقييم الذاتي، إال أن بعض 
 عن تفاوت ، فضاًل مؤشرات األداء فيها لم تكن واضحة

مهارات بتلك المرتبطة ة خاص ،آليات التنفيذ والمتابعة
 ،نسب اإلتقانمع  هاتوافقومدى  ،األساسية طالبال

   . الرياضياتفي خاصة 
التقييم الذاتي بفارق  استمارةحكم المدرسة في  اختالف •

 مجاالت معظمعن أحكام الفريق في  واحدة درجة
المراجعة، وبفارق درجتين في مجال التمكين، وتلبية 

 . االحتياجات الخاصة
ورش ال تنفيذب التدريبية معلمينلبي المدرسة احتياجات الت •

طار الجديد إلوفق ا الثقل معايير" كورشة،تدريبية ال
الرقمية  استخدام بعض التطبيقاتالتدريب على و  ،"للجودة

 إضافة ،QR Code)، و)((Class Dojo برنامجي مثل

بصورة ذلك أثر  قد انعكسو  التبادلية،إلى الزيارات 
 المدرسة قيادة تفوض. كما معلمينالعلى أداء متفاوتة 

لجنة كلقيادة اللجان  لبعض منتسبيها الصالحيات
لعدم التواجد ا التنسيق؛ سد   مهام ببعض لقيام، واالتدريب

   في المواد األساسية. وائلاأل لمعلمينالمنتظم ل
 ومنتسبيهايجابية بين قيادة المدرسة تسود العالقات اإل •

سياسة الباب عززتها المدرسة بانتهاجها  ،مناسبةبصورة 
تكريم  إلى إضافة ،القرارات اتخاذفي المفتوح والتشاركية 

أحسن "منها  عدة، من خالل مبادراتوتشجيعهم العاملين 
 . "معلم الشهر"و األسبوع"،معلم و"، "حصة نموذجية

، مناسبةالمدرسة مرافقها التعليمية المتاحة بصورة فعل ت   •
مركز مصادر ، والحاسوب، و العلوم اتمختبر  كتفعيل

 هاتعزيز إلى  إضافة ،"المكتبةأصدقاء من قبل لجنة " التعلم
وعرض  التعليمية األركانبتفعيل  طالبخبرات ال
ا في توفير غير أن المدرسة واجهت تحدي   ،الجداريات
للطوارئ إلنشاء مخرج إضافي بالمدرسة لالزمة االميزانية 

 . في السنوات السابقة
ها بتواصلها الفاعل مع طالبثري المدرسة خبرات ت   •

بلدية المحرق مؤسسات المجتمع المحلي، كتعاونها مع 
في تنظيم والمركز الصحي ، ةل التطوعياعماألفي 

 إضافة ،الغذاء الصحي، كمحاضرة المحاضرات التوعوية
، مقترحاتفي تقديم ال يمجلس الطالبالتفعيل دور  إلى

األمور في التباحث حول سبل مساندة  ءأولياومشاركة 
اليوم " ، كفعاليةالمدرسةفي فعاليات م مشاركتهالمدرسة و 

 . "الوطني
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التخطيط  عمليات قوم مجلس اإلدارة بدعم المدرسة فيي •
العام من  هاءأداويتابع  ،بصورة مناسبة ستراتيجيإلا

بصورة منتظمة والمساءلة ، خالل االجتماعات الدورية

األدوار المهنية واإلدارية تداخل  ومستمرة، مع مراعاة عدم
. للمجلس

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
في تطوير  من نتائج التقييم ، واالستفادةقدم داخل الدروسوما ي   ،الذاتي في قياس مستويات الطالب مدقة التقيي •

 .للتنفيذ والمتابعة واضحة والتشغيلية وفق مؤشرات أداء دقيقة، وآليات الخطط اإلستراتيجية

 المهني على أداء المعلمين. التطوير أثر برامج متابعة انعكاس  •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 

 

 البنينقسم  -فرع المحرق  - الفالح الخاصةمدارس  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al Falah Private Schools – Muharraq Branch – Boys Section اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1990 سنة التأسيس
 207مجمع  – 715طريق  - 484مبنى  العنوان

 المحرق  / المحرق  المدينة/ المحافظة
 17320447 الفاكس 66360361 17336628 هواتف المدرسة

 muharraq.boy@falahschool.com اإللكتروني للمدرسةالبريد 

 - الموقع على الشبكة
 سنة (18–6) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7–9 10-12 

 266 المجموع - اإلناث 266 الذكور عدد الطلبة

 .أسر من ذوات الدخل المتوسطإلى ينتمي الطالب  للطلبة  االقتصادية /الخلفيات االجتماعية

 عدد الشعب لكل صف دراسي 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - 2 عدد الشعب
 4 عدد الهيئة اإلدارية

 35 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنتان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

 .اإلعدادي صف الثالثلل والتعليم التربية وزارة امتحانات •
 والتدريب. التعليم بهيئة جودة الخاصة الوطنية االمتحانات •
 الدراسات العالمية للعلوم والرياضيات االتجاهات فياختبارات  •

(TIMSS) والثاني اإلعدادي االبتدائي، للصفين الرابع. 
 - االعتمادية )إن وجدت(

 2020-2019لعام الدراسي الحالي في ابالمدرسة الحلقة األولى صفوف فتح   المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


