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  المقدمة
 

أيام من قبل  ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار هيئة جودة التعليم والتدريب بمراجعة أداء المدارس الحكومية ب قامت إدارة
 طلبةاألخرى، واالطالع على أعمال النشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ستة

مع  مقابالت التي تجرى والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
وما أصدروه من  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، مور.وأولياء األ طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

تحديد أولويات التحسين،  فيالتقييم الذاتي  دقةعدم  •
من ، يالتخطيط اإلستراتيج علىا سلبً وانعكاس ذلك 

اتساق أهدافه مع أهداف الخطط قلة  حيث
للواقع  فيهداء األمؤشرات  مالمسةعدم و ، ليةيتشغال

جراءات، اإلمحدودية فاعلية إضافة إلى ، المدرسي
 .المتابعةو  عدم جودة التنفيذو 

التزامهم السلوك  وتدنيالطالب،  وعي انخفاض •
الحسن، وتأثير ذلك في عدم شعورهم بالسالمة 

 النفسية.
اكتسابهم و  األكاديمية مستويات الطالب تدني •

بصورة غير  المهارات األساسية، ومهارات التعلم
خاصة في ، مالئمة في أكثر من نصف الدروس

 .الحلقة الثانية
عمليات التعلم في أغلب الدروس من  فاعلية قلة •

تنمية في  حيث عدم فاعلية اإلستراتيجيات التعليمية

، ثقة الطالب بأنفسهم، ورفع دافعتهم نحو التعلم
سلوك الطالب، لإدارة المعلمين ضعف  عن فضاًل 

توظيفهم أساليب إضافة إلى ، ستثمار وقت التعلمالو 
تلبية احتياجات لغير فاعلة  وأعمال كتابية ،تقويم

وعدم دقة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، 
 .وانتظام تصويبها

، ومحدودية فاعلية برامج المساندة الشخصية عدم •
 للطالب بفئاتهمالتعليمية المقدمة  المساندة
 ، في الدروس وخارجها.المختلفة

، المقدمة لطالب صعوبات التعلم المناسبة المساندة •
مجهم افي بر  اضطرابات النطق واللغةطالب و 

، واكتساب المدرسة رضا الطالب، وأولياء ةالخاص
 أمورهم.

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
       المقدم لطالب صعوبات التعلم، وطالب اضطرابات النطق واللغة في برامجهم الخاصة. المناسبالدعم  •

 
 

 التوصيات
الالزمة من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ بما يضمن رفع مستوى األداء العام،  المساندة تقديم •

 والتركيز على اآلتي:
 وسلوكهم اإليجابي، وضمان أمنهم وسالمتهم النفسية في المدرسة الطالب تنمية وعي 
  بناء منظومة عمل متكاملة، ترتكز على تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطة

اإلستراتيجية، وفق أولويات التطوير، وتضمينها إجراءات فاعلة، ومؤشرات أداء واقعية، ومتابعة جودة تنفيذها 
 يات واضحةبآل
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  في المعلمين األوائل ألقسام نظام معلم الفصل، واللغة اإلنجليزية، سد نقص الموارد البشّرية، المتمثل
والرياضيات، واستكمال طاقمي اإلرشاد االجتماعي، وصعوبات التعلم بما يتناسب وأعداد الطالب، وممرض، 

 إضافة إلى إخضاع المدرسة للصيانة الشاملة. 

اإلنجاز األكاديمي للطالب، وإكسابهم المهارات األساسية، ومهارات التعلم في المواد الدراسية، خاصة رفع مستوى  •
 في الحلقة الثانية.

 ا؛ بما يضمن رفع فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، بالتركيز على اآلتي:أداء المعلمين مهني   تطوير •
 التعلم توظيف إستراتيجيات وموارد تعليمية، شائقة ومحفزة على 
 إدارة سلوك الطالب، واستثمار وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة 
  توظيف أساليب تقويم وأعمال كتابية فاعلة، ومتابعتها بالتصويب الدقيق، واالستفادة من نتائجها في تلبية

 المختلفةالتعليمية احتياجات الطالب، بفئاتهم 
 دافعتهم نحو التعلمع تحملهم المسئولية، ورف، و ثقة الطالب بأنفسهم تنمية.  

   ا في الدروس، واألنشطة والبرامج المدرسية.ا وأكاديمي  دعم الطالب بفئاتهم المختلفة، شخصي   •
 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ثبات مستوى الفاعلية العامة للمدرسة، وجميع  •
مجاالت العمل المدرسي في المستوى "غير المالئم" 

، المراجعة السابقةفي هذه المراجعة مقارنة ب
ومرورها بزيارتي متابعة كان الحكم في آخرها "قيد 

 التقدم".
لدقة في تحديد للشمولية واافتقار التقييم الذاتي  •

على ضعف بناء الخطط األولويات، وانعكاس ذلك 
 وتدني فاعليتها. ،المدرسية

محدودية فاعلية برامج التطوير المهني، وعدم دقة  •
في أغلب  المعلمينمتابعة انعكاس أثرها على أداء 

 .، خاصة دروس الحلقة الثانيةالدروس

لجميع مجاالت العمل اختالف تقييمات المدرسة  •
األحكام التي استمارة التقييم الذاتي مع في  المدرسي

  .توصل إليها فريق المراجعة بواقع درجة واحدة
التحديات التي تواجهها المدرسة، والمتمثلة في  •

 اآلتي:
  المعلمين نقص الموارد البشرية المتمثل في

األوائل ألقسام نظام معلم الفصل، 
، وممرض، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات

، وصعوبات اإلرشاد االجتماعي واختصاصيي
 .لتعلما

  عدم خضوع المدرسة لصيانة شاملة لفترة زمنية
  طويلة.
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي نجازاإل" 
 

 مبررات الحكم
 

يحّقق الطالب في االختبارات المدرسية،  •
-2018واالمتحانات الوزارية في العام الدراسي 

، نسب نجاح مرتفعة في معظم المواد 2019
كان  %،100%، و85 ما بيناألساسية، تراوحت 

أقلها في الرياضيات بالصف السادس، بخالف 
الرابع، الصف تحقيقهم نسبتين أقل في الرياضيات ب

%، 79السادس، بلغتا الصف زية بواللغة اإلنجلي
 % على الترتيب. 66و

ا في يحقق الطالب نسب إتقان مرتفعة ومرتفعة جد   •
%، 63معظم المواد األساسية، تراوحت ما بين 

الصف %، كان أقلها في اللغة العربية ب96و
السادس، والرياضيات بالصفين الخامس والسادس، 

 متحقيقهوأعالها في العلوم بالصف الثاني، عدا 
متدنيتين في الرياضيات بالصف إتقان  تينسب

 ابلغت ،لسادسبالصف االلغة اإلنجليزية و  الرابع،
وتجدر اإلشارة إلى  % على الترتيب.24و %،30
تحري الدقة في تصحيح التقويمات؛ أدى  عدمأن 

 نسب النجاح واإلتقان فيها. تضخمإلى 
تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات  •

طالب المناسبة في بعض الدروس، كما في أغلب ال
دروس نظام معلم الفصل، في حين لم تعكس 
مستوياتهم الحقيقة في أكثر من نصف دروس 
المواد األساسية، حيث ظهرت المستويات فيها 

 بصورة غير مالئمة، خاصة في الحلقة الثانية.
األساسية المهارات  طالب الحلقة األولىيكتسب  •

كتابتها، الحروف، و كتجريد ، مناسبة بصورة

يكتسبون  وبصورة أفضل مهارة القراءة الجهرية، كما
المعارف المرتبطة بخصائص الفصول األربعة، 
والتعرف على الكسور بصورة مالئمة، في حين 
ظهرت قدرتهم على تطبيق بعض القواعد المرتبطة 

ا، ومهارات بتمييز همزتي الوصل والقطع كتابي  
 . بصورة أقل في قلة من الدروساللغة اإلنجليزية 

المهارات طالب الحلقة الثانية  معظميكتسب  •
استنتاج القواعد النحوية ك، محدودةبصورة  األساسية

، ومهارات اللغة في اللغة العربيةوتوظيفها 
تحويل النسبة المئوية إلى كسر و ، عامةاإلنجليزية 

بين حاالت  والمقارنة في الرياضيات، اعتيادي
، في حين في العلوم ركة جزيئاتهاالمادة وح

مفهوم ك يكتسبون قلة من المهارات بصورة أفضل
، ووصف السادسب في العلوم النظام الشمسي

   الحدث في الرياضيات بالخامس.
يحقق الطالب على مدار األعوام الدراسية من  •

في  ارً ، استقرا2019-2018إلى  2016-2017
مالحظة مع المرتفعة بشكل عام، نسب النجاح 

نتقالهم للحلقة الثانية في أغلب عند ا اتراجعها نسبي  
في الرياضيات  كبيربشكل يتراجعون المواد، و 

 بالصف الرابع، واللغة اإلنجليزية بالصف السادس
 . 2019-2018 في العام الدراسي

بصورة غير مالئمة في طالب ال يتقدم أغلب •
 الدروس، واألعمال الكتابية والبرامج المدرسية،

وهم  –خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني 
بخالف التقدم المناسب الذي يحققه الطالب  -كثر
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المتفوقون في دروس نظام معلم الفصل، وأعمالها 
في برنامجهم صعوبات التعلم الكتابية، وطالب 

 الخاص.

يكتسب عدد محدود من الطالب مهارات التعلم في  •
والطالقة توظيف التعلم الذاتي، الدروس، كما في 

اللغوية في بعض دروس نظام معلم الفصل من 
 خالل "الباحث الصغير"، و"اإلعالمي الصغير".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .األساسية، ومهارات التعلم في الدروس، خاصة في الحلقة الثانية واكتسابهم المهارات مستويات الطالب •

  .المدرسية والبرامج الكتابية، واألعمال الدروس في قدراتهم وفق الطالب الذي يحققه التقدم •
 
 

  غير مالئم"االجتماعية  والمسئولية ،الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

، بانتظام أغلب الطالب إلى المدرسةيحضر  •
 مسئولية – وهم قلة –ويتحمل الطالب المتفوقون 

، إال أنه بدرت من العديد في بعض الدروس تعلمهم
من الطالب سلوكيات تعكس قلة وعيهم، مثل كثرة 
المشاجرات، والكتابات والرسومات غير الالئقة، 
والصراخ وإثارة الفوضى في الدروس، وعدم االلتزام 
بتوجيهات المعلمين، تكرر تعامل بعض المعلمين 

م من اتخاذ معها بأساليب غير تربوية، على الرغ
ا في المدرسة إجراءات للحد منها؛ كل ذلك أثر سلبً 

 بالسالمة النفسية.   الطالب شعور
ا لبعض قيم المواطنة، بترديدهم يبدي الطالب فهمً  •

لتالوة القرآن  المتفاوت نصاتهمإالسالم الوطني، و 
الكريم في الطابور، ومشاركتهم في الفعاليات 

ين"، ومعرض الوطنية، كفعالية "بحرين نور الع
األعمال الفنية الوطنية، إال أن ذلك لم ينعكس على 

ا، خاصة في عالقتهم مع تمثلهم تلك القيم سلوكي  
زمالئهم، واحترامهم لمعلميهم، ومحافظتهم على 

 المرافق المدرسية.

يظهر الطالب المتفوقون في بعض الدروس ثقة  •
بأنفسهم، وقدرة على العمل باستقاللية، ويتولون 

لمسئوليات، مثل "ملك القراءة"، و"المعلم بعض ا
الطالب"، في حين لم تظهر ثقة الطالب وتفاعلهم 
في أغلب الدروس بصورة مالئمة؛ نتيجة انخفاض 
دافعيتهم، وضعف مهاراتهم األساسية، وقلة توليهم 
المسئوليات، خاصة في الحلقة الثانية، عالوة على 
ضعف مساهماتهم خارج الدروس، التي تركزت 

شكل أكبر في األنشطة الرياضية، وتوليهم ب
مسئوليات بسيطة في بعض اللجان، مثل 

 "الكشافة"، و"النظام".
في معظم  ةيتواصل الطالب بصورة محدود •

الدروس، حيث تقل بينهم المناقشات اإليجابية، 
ا، كما يستفرد وتبادل اآلراء، ومساندة بعضهم بعًض 

بأداء المهام، في حين يكتفي  المتفوقون الطالب 
ة اآلخرون بنقل اإلجابات من زمالئهم، دون مبادر 

نحو التعلم، في حين يتواصلون بصورة أفضل  منهم
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ا في األنشطة الالصفية كما في "مقهى نسبي  
 اليرموك".

ا، ا مناسبً ا وبيئي  ا صحي  يظهر أغلب الطالب وعي   •
بمحافظتهم على نظافتهم الشخصية، وتنظيف 

لساحات في برنامج "مدرستي نظيفة"، ويشاركون ا
بحماس في برنامج "األيام الصحية الملونة"، 

 .وتدوير المخلفات، والتطوع بتشجير المدرسة

يظهر الطالب قدرات تنافسية محدودة، اقتصرت  •
على تنافس الطالب المتفوقين في أنشطة الدروس، 

طة المدرسية، ومشاركة بعضهم في األنش
ظهور قدراتهم  عن كالدوريات الرياضية، فضاًل 

اإلبداعية بصورة محدودة، كالتمثيل في "مسرح 
وتالوة القرآن الكريم في قناة  ،اليرموك"، واإلنشاد
"يرموكيات سترة".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  .وشعورهم باألمن والسالمة النفسية ،سلوك الطالب الواعي •

 .وتوليهم المسئوليات في الحياة المدرسيةوتحملهم مسئولية تعلمهم،  ،بأنفسهمدافعية الطالب وثقتهم  •

 ا بفاعلية في المواقف المختلفة.وقدرتهم على العمل معً  ،مهارات الطالب التواصلية •

  في طرح األفكار اإلبداعية. ةمبادر الالتنافس، و  على الطالبقدرة  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

إستراتجيات تعليم وتعلم ظهرت يوظف المعلمون  •
في أكثر من نصف فاعليتها بصورة غير مالئمة 

الدروس، خاصة في الحلقة الثانية، مثل "السؤال 
من أجل التعلم"، و"المناقشة والحوار"، والعمل 
الجماعي غير المنظم، كان المعلمون فيها محور 

الطالب، ولم مشاركة العملية التعليمية، وتدنت فيها 
كسابهم المهارات األساسية، في حين في إتسهم 

ساليب تعليمية، ظهرت أ المعلمين يوظف بعض
فاعليتها بصورة أفضل، كـ"التعلم باألقران"، و"حل 

 المشكالت"، كما في دروس نظام معلم الفصل.
يوظف المعلمون بعض الموارد التعليمية،  •

كالسبورات الفردية، واألنشطة الكتابية، ظهرت 
فاعليتها في أغلب الدروس بصورة محدودة، حيث 

استثارة و  لطالب،تنمية ثقة أغلب ا لم تسهم في
من المعلمين قلة كما يوظف نحو التعلم،  تهمدافعي

القراءة،  اتالربط في الدروس، كالربط بين موضوع
س نظام معلم و در أحد وواقع حياة الطالب في 

 الفصل. 
يخطط أغلب المعلمين دروسهم، ويفتتحون معظمها  •

باألنشطة االستهاللية، إال أن قدرتهم على إدارتها 
بصورة منظمة ومنتجة لم تظهر بصورة مناسبة؛ 
نتيجة للنمطية في تقديمها، وتقديم بعضها بصورة 
ارتجالية دون وضوح في المهام واإلرشادات، أو 

و اإلسهاب في بعض جزئياتها، كالمقدمة، أ
األهداف المرتبطة بكفايات سابقة، أو عدم كفاية 
الوقت المتاح ألداء األنشطة، عالوة على ضعف 

قدرة بعض المعلمين على ضبط سلوك الطالب، 
الثناء، كتحفيز، الأساليب الرغم من تنوع  وب

برنامج توظيف بعض الهدايا، و تقديم والتصفيق، و 
(Class Dojo) في جذب  إال أنها لم تكن فاعلة

 .انتباه الطالب، ودافعيتهم للتعلم
يركز المعلمون في أغلب الدروس على التقويمات  •

غير الفاعلة، التي  ةالشفهية والكتابية الجماعي
يشارك فيها قلة من الطالب، فيما يعتمد اآلخرون 
على نقل اإلجابات من زمالئهم، دون متابعتها، أو 
التحقق من إنجاز الطالب، عالوة على محدودية 

ستفادة من نتائجها في مساندة الطالب بفئاتهم اال
 التحصيلذوي المختلفة، خاصة الطالب التعليمية 

، بخالف بعض الدروس التي يوظف فيها المتدني
التقويم بصورة أفضل، خاصة في دروس نظام معلم 

 الفصل.
ينمي المعلمون مهارات التفكير العليا في قلة من  •

ي العلوم بالصف الدروس، كالمقارنة بين الكواكب ف
السادس، في حين يركز معظم المعلمين على تنمية 
المهارات المعرفية الدنيا، كالحفظ، والتذكر، دون 

على التفكير الناقد استثارة كافية لقدراتهم 
 . واإلبداعي

ينخفض سقف التوقعات تجاه الطالب في أغلب  •
الدروس، حيث يتم التركيز على الكفايات البسيطة 

دون التركيز على القيمة المضافة، كما أو السابقة، 
بصورة  تقدم معظم األنشطة واألعمال الكتابية

ا لقدرات الطالب، وال تشمل ال تشكل تحدي   موحدة
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كفايات المنهج، إضافة إلى عدم متابعتها 
وتصويبها بدقة وانتظام، خاصة في الحلقة الثانية، 
بخالف أعمال الحلقة األولى التي ظهرت بصورة 

 أفضل.

السبورات الذكية في تقديم يوظف المعلمون  •
العروض اإللكترونية في الدروس، دون استثمار 

 عن ندرة توظيف أداوت ، فضاًل هالخصائص
برنامج باستثناء توظيف التمكين الرقمي فيها، 

(Plickers في ) س نظام معلم الفصل.و در أحد 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .خاصة في الحلقة الثانية ،ستراتجيات والموارد التعليمية المتاحة، في أغلب الدروسإلتوظيف ا  فاعلية •

 .ورفع دافعيتهم ،الطالبتنمية ثقة اإلدارة الصفية المنظمة والمنتجة؛ بما يضمن  •

 .التعليمية المختلفةبفئاتهم أساليب التقويم وفاعليتها، واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب  •

 .ومتابعتها بالتصحيح الدقيق المنتظم ،واألعمال الكتابية ،تحدي قدرات الطالب في الدروس •

 في الدروس. االتكنولوجي توظيف •
 
 

 مالئمغير " التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

ا مناسبا تقدم المدرسة لطالب صعوبات التعلم دعمً  •
الرغم من نقص عدد ب - في برنامجهم الخاص

في حين  - االختصاصيين مقارنة بأعداد الطالب
بصورة جاء الدعم المقدم ألغلب فئات الطالب 

يقتصر دعم الطالب المتفوقين على  محدودة، حيث
تكريمهم، ومشاركتهم في بعض المسابقات، 
كمسابقة "أبطال االنترنت"، في حين ال يحصل 
الطالب ذوو التحصيل المتدني على الدعم 
المناسب؛ نتيجة غياب آلية تشخيص احتياجاتهم، 

، سوى برنامج المناسبةوعدم دعمهم بالبرامج 
 ة قبل االمتحانات."الساعة الذهبية"، للمراجع

تلبي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالب،  •
 . كماوتهيئة الجدد منهم بداية العام، ابدعمهم مادي  

دراسة الحاالت الخاصة، يقوم اإلرشاد االجتماعي ب
وتقديم بعض  ،عدم الرغبة في دخول الصفكحالة 

إال أن  البرامج اإلرشادية، كبرنامج "مدرستي"،
 ن وعيينعكس على تحسلم يكله ذلك فاعلية 

وشعورهم باألمن النفسي، في ظل وجود  الطالب،
 مرشد اجتماعي واحد.

تعزز المدرسة اهتمامات بعض الطالب،  •
اللجان، كالمسرح، واإلذاعة  بمشاركتهم في بعض

الصباحية، واألنشطة الالصفية، كأنشطة "قناديل 
اقتصرت على فئة قليلة اليرموك"، إال أن المشاركة 

 هملطالب، إضافة إلى إثرائها المحدود لخبراتامن 
ا لتركيزها بشكل أكبر على األنشطة وهواياتهم؛ نظرً 
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الرياضية التي يحققون فيها مراكز متقدمة، كالمركز 
 األول في دوري "كرة الطائرة".

توفر المدرسة بيئة آمنة لمنتسبيها بتنفيذ عملية  •
على اإلسعافات  المعلمينخالء، وتدريب بعض إلا

نقص ظل األولية؛ لمتابعة الحاالت المرضية، في 
في  ،للمدرسةالطالب حضور الممرض، ومتابعة 

انصراف الطالب عمليات حين تفاوت تنظيم 
إضافة إلى التفاوت في  خارج المدرسة،ومتابعتها 

عدم ، في ظل تهاومالءم نظافة المرافق المدرسية
 صيانة المدرسة لفترة زمنية طويلة.

ا لطالب اضطرابات ا مناسبً دعمً تقدم المدرسة  •
النطق واللغة في برنامجهم الخاص، وتشاركهم في 
بعض األنشطة، كمسابقة "أنا في القادسية"، كما 

 ا؛ دعمً ودورات المياه الخاصة ،المنحدرات توفر
لطالب الذين يعانون من إعاقة حركية؛ لمساعدتهم ل

 .فيها على االستقرار
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الدعم األكاديمي المقدم للطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة. •

 البرامج المقدمة لتعزيز السلوك االيجابي، وأثرها على وعي الطالب، وشعورهم بالسالمة النفسية. •

 نشطة الالصفية.ألتعزيز خبرات الطالب ومواهبهم المتنوعة في ا •

   البيئة المدرسية.صيانة الطالب، و  متابعة انصراف •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

بداع، إلتركز رؤية المدرسة التشاركية على ا •
والسلوك المتميز، والبيئة اآلمنة، إال أنها لم 
تترجم بصورة مناسبة في مجاالت العمل 
المدرسي. وتجدر اإلشارة إلى أن المدرسة قد 

متابعة، كان الحكم في آخرها "قيد  يزيارتب مرت
 التقدم".   

استمارات كتقيم المدرسة واقعها بأدوات عدة،  •
استطالع آراء "المدرسة البحرينية المتميزة"، و 

العاملين وأولياء األمور والطالب، وتحليل 
(SWOTوتوصيات المراجعات السابقة ،)، 

بالدقة والشمولية  يتسملم  اهتقييم غير أن
من االستفادة من نتائجه في  والحداثة، مما حدّ 

 المتعلقةخاصة  ،المدرسي أولويات العمل تحديد
بإنجاز الطالب، وفاعلية عمليتي التعليم والتعلم، 

 .وسلوكهم ووعي الطالب
تختلف تقييمات المدرسة لواقعها في استمارة  •

التقييم الذاتي، مع األحكام التي توصل إليها 
فريق المراجعة في جميع مجاالت العمل 

 المدرسي بفارق درجة واحدة.
ستراتيجية ارتكزت على إخطة  لدى المدرسة •

أن مؤشرات  كماييم الذاتي غير الدقيق، التق
األداء فيها لم تالمس واقع المدرسة، واتسمت 

برز ضعف االتساق بين ، و إجراءاتها بالعمومية
أهدافها الخاصة، وأهداف الخطة التشغيلية، 
وكذلك خطط األقسام، فضاًل عن عدم وضوح 

مما انعكس على ؛ التنفيذآليات متابعة جودة 

في تحسين مستوى األداء محدودية فاعليتها 
  العام.

تعمل المدرسة على تطوير أداء معلميها، من  •
خالل الجلسات النقاشية، وتقديم بعض الورش 

حد والعشرين" واالتدريبية مثل: "مهارات القرن ال
ستراتيجيات تدريس المهارات األساسية"، إلى إو"

تقييم جانب تفعيل مجتمعات التعلم، إال أن 
واالنتظام، بالدقة،  يتسمالزيارات الصفية لم 

 انعكسخاصة من حيث قياس أثر التدريب؛ مما 
 في أداء المعلمين في أغلب الدروس.ا سلبً 

تسود العالقات اإليجابية بين منتسبي المدرسة،  •
وتعزز القيادة ذلك بتحفيز المعلمين 

وذوي األداء األفضل بتكريمهم  ،المنضبطين
تفوض الصالحيات لسد و ر، ا في الطابو شهري  

نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمين 
األوائل ألقسام نظام معلم الفصل، والرياضيات 
واللغة اإلنجليزية؛ إال أن أثر ذلك كله لم يسهم 

 في تحسن أداء المدرسة.
التعليمية  مواردها ومرافقهاأغلب  المدرسة توظف •

خاصة الموارد التكنولوجية ، غير فاعلةبصورة 
منها، باستثناء توظيفها المناسب لبعض 

 كالصالة الرياضية.المرافق، 
 مؤسسات مع مناسبة بصورة المدرسة تتواصل •

وتتعاون معهم في بعض  المحلي، المجتمع
مركز "أنشطة الحياة المدرسية، كتواصلها مع 

سترة الصحي"؛ لمتابعة الطالب ذوي األمراض 
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زيارات طالبية لـ"مركز سترة  هاالمزمنة، وتنظيم
لرعاية الوالدين"، كما يستفيد "نادي سترة 

لتدريب فرقه  ؛الرياضي" من الصالة الرياضية

، إضافة إلى مشاركة بعض أولياء الرياضية
األمور في الفعاليات المدرسية، كتصميم ركن 

ين نور العين"."البحر 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 دقة التقييم الذاتي وشموليته، واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات العمل المدرسي.   •

 ستراتيجي من حيث فاعلية اإلجراءات، وواقعية مؤشرات األداء، واتساقها مع الخطط المدرسية.إلالتخطيط ا •

 التطوير المهني وفاعليتها، وانعكاس أثرها على أداء المعلمين في الدروس.برامج  •

  خاصة التكنولوجية منها. ،المرافق والموارد التعليمية المدرسية بفاعلية توظيف •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 للبنيناليرموك االبتدائية  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Yarmook Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 4198 سنة التأسيس
 607مجمع  - 732طريق  - 1293مبنى  العنوان

 سترة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 
 17730261 الفاكس 17731747 أرقام االتصال

 yarmook.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - على الشبكةالموقع 

 ( سنة12-6) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 
 618 المجموع - اإلناث 618 الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 4 5 3 3 2 3 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )
 - (11الثاني )
 - (12الثالث )

 ن( فنيي2( إداريين، و)7) عدد الهيئة اإلدارية
 40 الهيئة التعليميةعدد 

 وزارة التربية والتعليممنهج  المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 ( سنوات4) في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بصفوف الحلقة الثانية، واللغة  •

 اإلنجليزية بالصف السادس.
 الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. االمتحانات •
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 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :، تمثلت في اآلتي2020-2019خالل العام الدراسي الحالي  التعيينات •
                                                                                                              مدير مدرسة مساعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 (3( :معلمين جدد على المهنة، على النحو التالي )لنظام معلم الفصل، 1 )

 ( للرياضيات1( للغة اإلنجليزية، )1)
 ( للغة 1( لنظام معلم الفصل، )1لمدرسة، منهم )إلى ا( معلمين 10) انضمام

      ( للعلوم.2( للرياضيات، )2( للغة اإلنجليزية، )1العربية، )
 


