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 المقدمة

 

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

مع  جرىمقابالت التي تالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن ال
 هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات. ويعرض وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /ى الشمول والتمامتدل عل الجميع تقريًبا /الجميع
 الغالبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم األغلبية العظمى

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد
 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 قلة الشديدةتدل على الندرة وال امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  تراجع مستوى أداء المدرسة من المستوى المرضي
إلى المستوى غير المالئم، في جميع مجاالت العمل 

 المدرسي.
  ن االستفادة متفاوت تفاوت دقة التقييم الذاتي، و

في تحديد أولويات التحسين، وبناء الخطط  نتائجه
 .المدرسية، وقلة فاعلية آليات التنفيذ والمتابعة

  في أكثر من ثلث ضعف عمليات التعليم والتعلم
دروس المواد األساسية، التي كانت المعلمات محور 

 وظيفت العملية التعليمية فيها، وتأثرت بقلة فاعلية
ساليب أفاعلية  عدمإستراتيجيات التعليم والتعلم، و 

التقويم في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات على 
إلى جانب إدارة وقت التعلم بصورة اختالف فئاتهن، 

 .غير فاعلة

  لفرص اثقة الطالبات بأنفسهن، التي تأثرت بقلة قلة
 يوتول   ،تحمل مسئولية تعلمهنل؛ أمامهنالمتاحة 
 .الدروسأغلب في القيادية األدوار 

  لدى الطالبات في معظم ضعف المهارات األساسية
ي رت سلًبا في مستوياتهن فالمواد األساسية، والتي أث  

الدروس، وتوافقت مع نسب إتقانهن المتدنية 
والمنخفضة في أغلب المواد األساسية، ومحدودية 

على ن وتقدمه ،تأثير المساندة التعليمية في إنجازهن
في دروس وخارجها، و اختالف فئاتهن التعليمية في ال

 .األعمال الكتابية
  سلوك الطالبات الحسن، وتمثلهن قيم المواطنة والقيم

ذوات لطالبات لالدعم المقدم مالءمة و اإلسالمية، 
وأولياء  ،كسب المدرسة رضا الطالباتمما أ ؛اإلعاقة
أمورهن.
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 أبرز الجوانب اإليجابية

  ،وتمثلهن قيم المواطنة والقيم اإلسالمية.سلوك الطالبات الحسن 

  ذوات اإلعاقةلطالبات لالدعم المناسب المقدم. 

 
 

 التوصيات

  ما يلي من خاللاألداء العام للمدرسة، مستوى وزارة التربية والتعليم؛ لرفع في التدخل من قبل الجهات المعنية: 

 مل على استقرار القيادة المدرسيةالع –
تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية وفق أولويات التطوير،  –

 وتضمينها مؤشرات أداء واضحة، وآليات دقيقة للتنفيذ والمتابعة
 نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمة األولى للرياضيات. سد   –

  ،كسابهن المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية.رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالبات  وا 

 :متابعة انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمات على تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز على 
 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة –
 ف فئاتهنالتعليمية على اختال التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالبات –
 إدارة الدروس؛ بما يضمن جودة إنتاجيتها –
تاحة الفرص تعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن، و  –  .علمهنت لتولي األدوار القيادية، وتحمل مسئوليةأمامهن ا 

 لكتابية.ا، وفي األعمال المدرسية الطالبات بفئاتهن التعليمية المختلفة، ودعمهن في الدروس، والبرامج مساندة 

 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 دة القيا على الرغم من التحسينات التي قامت بها
، كتوطيد العالقات بين منتسبات العليا الحالية

وتحسين سلوك الطالبات، إال أن تلك المدرسة، 
لمحافظة على مستوى لالتحسينات لم تكن كافية 

األداء العام للمدرسة؛ األمر الذي أدى إلى تراجع 
 األداء في جميع مجاالت العمل.مستوى 

  على الرغم من وعي القيادة العليا المناسب بأولويات
دقة التقييم الذاتي؛ في تفاوت التطوير، إال أن ال

 القيادة الوسطى.لدى وعي ا في العكس تفاوتً 
 لية والخطط التشغي ،ستراتيجيةعدم فاعلية الخطة اإل

قة وتفاوت د في تحقيق التحسن المنشود،لألقسام 
ووضوح مؤشرات األداء فيها، وضعف آليات تنفيذها 

 ومتابعتها.
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  ضعف متابعة انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المهنية
 انخفاضعلى أداء أغلب المعلمات؛ مما أدى إلى 

 مستوى أدائهن في أغلب الدروس.
  م ونقص معلمٍة أولى لقسالقيادة العليا،  استقرارعدم

األوليات  المعلماتوحداثة التحاق الرياضيات، 

األساسية؛ تشكل  األقساممعظم بالمدرسة في 
 .في تسيير العمل المدرسي ةمؤثر  تحدياتٍ 

  ييم اقعها في استمارة التقتباين تقييمات المدرسة لو
 راجعةالمها فريق يلإ، مع األحكام التي توصل الذاتي

 .في جميع المجاالت
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 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  في االمتحانات الوزارية في العام طالبات الُتحق ق
 ،متفاوتةنسب نجاح  2017-2016الدراسي 

جاء أقلها في  ،%98و ،%65تراوحت ما بين 
الرياضيات بالصف الثاني اإلعدادي، وأعالها في 

 .اللغة العربية بالصف الثالث اإلعدادي
  نسب إتقان منخفضة ومتدنية في طالبات الُتحق ق

-2016أغلب المواد األساسية في العام الدراسي 
وتركزت  ،%38و ،%26، تراوحت ما بين 2017

، واللغة فوفوالعلوم بجميع الصالرياضيات في مادتي 
ورة بصفي حين جاءت بالصف الثالث، اإلنجليزية 

 ،%58، و%43تراوحت ما بين  ،مرتفعة ومتوسطة
ها أعالو  ا في اللغة العربية بالصف األول،جاء أقله

 .بالصف الثالثالمادة نفسها في 
  كنها ل، عموًما مع نسب النجاح اإلتقان نسبتتفاوت

 النجاحمع نسب  من حيث االنخفاضتتوافق 
العلوم و جميع الصفوف، بفي الرياضيات  المنخفضة

 بالصف األول.
  تعكس نسب اإلتقان مستويات الطالبات في الدروس

دروس أكثر من ثلث غير المالئمة، التي شكلت 
، وتركزت في نصف دروس اللغة المواد األساسية

 ،العربية والرياضيات، ومعظم دروس اللغة اإلنجليزية
 .لثالصف الثابخاصًة 

  لمهارات االثالثة الصفوف في  طالباتأغلب التكتسب
 حيث ال يتمكن  مناألساسية بمستوى غير مالئم، 

تحليل  ال، و يةتوظيف القواعد النحوية في اللغة العرب

جراء العمليات على األعداد الصحيحة ،األعداد  في وا 
المهارات بشكٍل عام  الرياضيات، وال يكتسبن

ن في تفاوتهبخالف  اإلنجليزية،في اللغة األساسية 
 ،عربيةاكتساب مهارات القراءة الجهرية باللغة ال

رضية بصورة م العلمية المعارف والمفاهيمواكتسابهن 
مية المقارنة العلكاالستنتاج والتجريب، و  ،بوجه عام

 .بين مشكالت الضباب الدخاني واالحتباس الحراري
  من  األعوام الدراسيةتحقق الطالبات على مدار

في  استقراًرا ،2017-2016إلى  2014-2015
في  ااجعً ر ، وتفي اللغة العربيةالمرتفعة  نسب النجاح

ع مالمستوى المرتفع في اللغة اإلنجليزية والعلوم، 
 .في الرياضيات التراجع حو وض

  تقدًما محدوًدا في الدروس غير الطالبات أغلب تتقدم
في حين ، بشكٍل عام واألعمال الكتابية ،المالئمة

كما في دروس  ،يتفاوت تقدمهن في بقية الدروس
 ،األعمال الكتابية في الرياضياتبعض العلوم، وفي 

 والعلوم.
  تتقدم الطالبات ذوات التحصيل المتدني وفق قدراتهن

 ،واألعمال الكتابية ،بصورة غير مالئمة في الدروس
والبرامج العالجية، وكذا طالبات صعوبات التعلم في 
برنامج التربية الخاصة، والطالبات الالتي لغتهن األم 

تقدم تفي حين غير العربية في دروس اللغة العربية، 
 ،في الدروس بمستوى أفضلالمتفوقات  الطالبات

ي ذلا عالوًة على التقدم المناسبوالبرامج اإلثرائية، 
 الدمج في برنامجهن الخاص. طالبات صفتحققه 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير

 .مستويات الطالبات، ومهاراتهن في المواد األساسية 

 .التقدم الذي تحققه الطالبات وفق قدراتهن في الدروس، واألعمال الكتابية، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المتدني 

 في برامجهن الخاصة.المتدني ، والطالبات ذوات التحصيل التعلم تقدم طالبات صعوبات 

 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  دةمحدو  بصورةفي أنشطة الدروس تشارك الطالبات ،
ال ما كلم تكن كافية إلظهار ثقتهن وحماستهن فيها، 

يتمكن من تولي األدوار القيادية، أو تحمل مسئولية 
 ؛ نتيجةالدروس غير المالئمة في خاصةً تعلمهن، 

اقتصرت حيث  ،فيها قلة الفرص المتاحة لهن
الطالبات المشاركة في أغلب الدروس على 

ين في تمناسب ةالالتي يظهرن ثقة وحماسالمتفوقات، 
ي فطالبة، كالمعلمة ال ،تولي بعض األدوار القيادية

 أفضلبصورة  ة أغلب الطالباتحين ظهرت مشارك
ات فعاليفي كمشاركتهن الصفية، لفي األنشطة ا

و"معرض اللجان"، وفي أنشطة ، "الملتقى الطالبي"
 ،حيالطابور الصبافعاليات وقيادة الفسحة المدرسية، 

 تحدي القراءة".كالمسابقات الثقافية "في و 
 ث وسلوًكا إيجابًيا، حي ،تبدي الطالبات وعًيا مناسًبا

نظمة لتزمن األيحترمن بعضهن بعًضا ومعلماتهن، و ي
حافظن على سيرورة الدروس، يوالقوانين المدرسية، و 

مشروعات عدة، والذي عززته المدرسة بتنفيذ 
؛ مما انعكس إيجاًبا "بالتزامي أعلن تميزي"كمشروع 

 ظهر بوضوح فيوالذي على أمنهن النفسي، 
 ت السلوكية في السجالت.ة المشكالمحدودي

 ناسًبا بدين فهًما ميو ، تتمثل الطالبات القيم اإلسالمية
لكريم، احيث ينصتن للقرآن لتراث البحرين وثقافتها، 

شاركن في مسابقة اإلنشاد لقسم التربية اإلسالمية، وي
إحياء المناسبات الوطنية عبر فعاليات لجنة في و 

الشعر "في مهرجان  والمشاركةاالنتماء والمواطنة، 
 ،راثيةتفعيلهن األركان التإضافةً إلى ، "الشعبي التاسع

ق الميثا"صرح  وزيارتهن "قيمنا بحزاوينا"،كركن 
 ."الوطني

  سةإلى المدر المنتظم الطالبات الحضور أغلب تلتزم، 
عززته المدرسة بتنفيذها الذي ، ومواعيد الدروس

مشروعات، مثل: "ورود الصباح"، و"ملكات 
حاالت محدودة من الغياب وجود مع االنضباط"، 

خذ تتو  ،التي تتابعها المدرسة، الصباحيوالتأخر 
 إجراءات مناسبة حيالها.

  ي فعلى التعلم الذاتي قدرًة محدودة تظهر الطالبات
رش تنفيذ و خارجها، كما في بصورة أفضل و الدروس، 

عن أدوات التمكين الرقمي من قبل طالبات لجنة 
 البحث في البوابة التعليمية"التعلم اإللكتروني"، و 

 .اإللكترونية
  ًودةمحد بفاعليةا تتواصل الطالبات أثناء العمل مع 

ستفدن من مساهمات يال ، حيث في أغلب الدروس
 ار،دو األالتهن أثناء العمل الجماعي؛ لعدم وضوح زمي
 ،المتفوقاتمن اإلجابات نقل تمد أغلبهن على تعو 

 .بداًل عن المناقشة والحوار
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  في الدروستعلمهن مسئولية ثقة الطالبات بأنفسهن، وتوليهن األدوار القيادية، وتحملهن. 

  والعمل باستقاللية. ،التعلم الذاتيقدرة الطالبات على 

 بفاعلية.مًعا وتواصلهن  ،عمل الطالبات 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  صورة بالمعلمات إستراتيجيات تعليمية أغلب توظ ف
كاألسئلة من أجل غير فاعلة في أغلب الدروس، 

 ،والعمل الجماعي غير محدد األدوار، والحوارالتعلم، 
محوًرا للعملية التعليمية فيها، المعلمات كانت 

ن أن دو واستخدم بعضهن اللهجة العامية في الشرح، 
حيث  ،تكون للطالبات أدوار بارزة في المشاركة

ين في حالمتفوقات منهن، الطالبات اقتصرت على 
في بقية الدروس  اإلستراتيجياتتوظيفهن  ظهر

أسلوب و المناقشة،  :إستراتيجياتمثل  ،أفضلبصورة 
 كما في ،العلمي واالستقصاء، "فكر، زاوج، شارك"

فيها  ميةيالموارد التعل نهمااستخدفضاًل عن  العلوم،
التفاعلي،  بصورة مناسبة كالعارض اإللكتروني

 والبطاقات التعليمية.
  ُدروسهن بصورة غير منظمة دير أغلب المعلمات ت

منتجة، تأثرت بتفاوت وضوح التعليمات غير و 
واإلرشادات عند تنفيذ األنشطة التعليمية والتقويمية، 

ل بين بسرعة االنتقا سلًبا فيها تأثر وقت التعلمكما 
 ،يريةالتحر األنشطة التقويمية في  خاصةً  ،هاجزيئات

إضافًة إلى التعلم،  حدوثمن فيها دون التأكد 
ا في مك ،سو بعض جزئيات الدر اإلسهاب في 

ت كفاية الوقعدم األنشطة االستهاللية؛ مما أثر على 
أغلب دروس ، كما في للتقويم الختاميالمخصص 
 اللغة اإلنجليزية.ومعظم دروس  ،الرياضيات

  توظف المعلمات في بعض الدروس أساليب تحفيز
 والعبارات ،والهدايا الرمزية ،مناسبة، كمنح النجوم

التشجيعية، غير أن أغلب الدروس لم تكن أساليب 
ثارة و التحفيز فيها فاعلة في تعزيز مشاركة الطالبات  ا 

بها وعدم تناس ،المبالغة في بعضهاحيث انتباههن، 
ر سلًبا في تحقيق أهداف وفئاتهن العمرية؛ مما أث  

 .التعلم
  تقدم المعلمات في أغلب الدروس مساندة تعليمية غير

ذوات التحصيل الطالبات  للطالبات، خاصةً كافية 
والطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية،  ،المتدني

حيث اقتصر بعضها على تقديم التوجيهات الشفهية 
المرور السريع على مجموعات العمل، العامة، أو 

نقل اإلجابات من اكتفت فيها الطالبات على و 
و أعية، خاصًة عند تنفيذ األنشطة الجما ،زميالتهن

 من األنشطة التعليمية السابقة.نقلها 
 تقويم وال، على التقويم الشفهيأغلب المعلمات  تركز

الكتابي الجماعي، وأحياًنا التقويم الكتابي الفردي 
بنقل  ؛الذي فقد فاعليته ،بتفعيل السبورات الفردية

دون تقديم التغذية الطالبات اإلجابات من بعضهن، 
ن االستفادة م إضافًة إلى عدمالراجعة الكافية حولها، 

 نتائج التقويم في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات
على اختالف فئاتهن، خاصة الطالبات ذوات 

اكتفت المعلمات بعرض حيث التحصيل المتدني، 
ل يحو تباإلجابات النموذجية على السبورة لنقلها، أو 

 ،م الكتابي الختامي الفردي إلى واجب منزليالتقوي
للغة اإلنجليزية في أغلب دروس ا جرى كما

 والرياضيات.
  ال  ،المستوى موحدة منزليةتكلف الطالبات بواجبات

ع مقدرات الطالبات،  يوال تحد ،التمايز ى فيهايراع
ة يتصحيحها وتدقيقها، وتقديم التغذتفاوت انتظام 

الراجعة حولها، عالوًة على عدم تفعيل الكراسات 
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 هذا بخالف كما في اللغة اإلنجليزية،التدريبية، 
األعمال الكتابية في العلوم والتي ظهرت بصورة 

 .أفضل
  ُحدودة بصورة ممهارات التفكير العليا المعلمات  ينمت

كمهارة التجريب العلمي لمفهوم التلوث، ، في الدروس

وحل األسئلة غير المباشرة في نظرية متباينة المثلث، 
غير أنها ظهرت بصورة غير مالئمة في بقية 

.لتركيزهن على مهارات التفكير الدنيا ؛الدروس

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  فاعلةبصورة والموارد التعليمية المتنوعة  اإلستراتيجياتتوظيف. 

 اإلدارة الصفية المنظمة والمنتجة. 

 توظيف التقويم الفاعل، واالستفادة من نتائجه في دعم ومساندة الطالبات بمختلف فئاتهن التعليمية. 

  ومتابعتها بدقة وانتظاممراعاة التمايز في األنشطة والواجبات المنزلية، تحدي قدرات الطالبات، و. 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 لطالبات ذوات التحصيل المتدني، االمدرسة  تدعم
وطالبات صعوبات التعلم، والطالبات الالتي لغتهن 

 في برامجهن   بصورة غير كافيةاألم غير العربية 
على بعض في بعضها اقتصرت  حيث ،الخاصة

 الطالبات غير أن دعم، الجهود الفردية غير الفاعلة
 ،ظهر بصورة متفاوتةالمتفوقات والموهوبات 

 ي:لطالبية، كلجنتا واللجانالبرامج  بمشاركتهن في
وفي المسابقات الداخلية  ،"عالمات مبدعات"، و"تكنو"

تي وال، "كتابة النص المسرحي" كمسابقة، والخارجية
 .ألولالمركز اها أحرزن في

  ير توف، كالطالبات الماديةتلبي المدرسة احتياجات
دما عناية عنالقرطاسية، وكسوة الشتاء، وتساندهن ب

، الحصص اإلرشاديةتكون لديهن مشكالت، بتنفيذ 

والبرامج المعززة للسلوك اإليجابي، مثل: "أنا إيجابية"، 
الحاالت  تهادراسجانب و"بقيمي أسمو"، إلى 

 .الخاصة، ومتابعتها وتوثيقها بصورة مناسبة
  تعزز المدرسة ميول أغلب الطالبات واهتماماتهن

اركتهن في أنشطة اللجان والفعاليات ، بمشالمختلفة
، الصباحي أنشطة ما قبل الطابور، كالمتعددة

، ةاللجان المدرسيفي "فسحتي متعتي"، و فعاليات و 
 ،"مذيعات المدرسة"و"الصحافة المدرسية"،  :لجنتيك

مة، فيها بعض المراكز المتقد حققني التيوالمسابقات 
 "البورتريه".في مسابقة  لمركز األولكا

 الجوالتبتنفيذ  ،تهيئ المدرسة طالباتها الجدد 
لياء ، واللقاءات التربوية ألو التعريفية بمرافق المدرسة

واللقاءات وتنفيذ الحصص اإلرشادية، األمور، 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 10                                                                                     2018أبريل  25-23 – عراد اإلعدادية للبنات مدرسة -تقرير المراجعة 

ية وتنظيم الزيارات الميدانالتعريفية لنظام المسارات، 
ن ذلك لم ينعكس على أإال  ،الثانويةلمدرسة الحد 
من حيث  ،من التعليم التالية احلا للمر تهيئتهن أكاديمي  

 .إكسابهن المهارات األساسية
  ها، مناسبة لمنتسباتآمنة توفر المدرسة بيئة صحية

انة صيعلى  عملتو بتدريبهن على عملية اإلخالء، 
 نواتخاذ التدابير المناسبة؛ لضما، ومتابعتها ،مبانيها

 تنفيذعالوة على ، االنصراف اآلمن للطالبات
 ، كمحاضرة "نظافتيالفعاليات والمحاضرات الصحية

 وقاية وحياة".

  صف األميرات" صف الدمج طالبات تدعم المدرسة"
برنامج "كوني أميرة"،  تنفيذكمناسبة، ال بالبرامج

لجنة ك ،في الفعاليات واللجان المدرسية شاركهنتو 
 اإلعاقةذوات  الطالبات تدعم بالمثلو ، "المرشدات"

 ،بتوفيرها المستلزمات الطبية ،البصرية والسمعية
 ومتابعتهن في اللجان الخاصة في االمتحانات.

  ُورة بص المهارات الحياتية للطالبات المدرسة نميت
أدوات التمكين  مناسبة، كتدريبهن على استخدام

استخدام مهارة كذلك و ، "الكاهوت" ، مثل:الرقمي
طبخ، الكالمهارات الحرفية إضافة إلى الحاسوب، 

 .والخياطة، والمكياج المسرحي
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

 التعليمية المختلفة داخل الدروس وخارجها. نبفئاتهللطالبات لمساندة التعليمية المقدمة ا 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  القيم تركز رؤية المدرسة التشاركية على
مت إال أنها ترجورفعة الوطن،  ،والتميُّز ،اإلسالمية

بصورة محدودة في الممارسات التعليمية والتربوية 
 .في جميع مجاالت العمل المدرسي

  دوات أتوظيفها تُقي م المدرسة واقعها المدرسي عبر
ونتائج ، (SWOT)تحليل ، مثل: عدة

مستفيدًة من االمتحانات، والزيارات الصفية، 
ييمها إال أن تقمعايير المدرسة البحرينية المتميزة، 

ة، بصورة دقيقالحقيقي يالمس واقعها  لمالذاتي 
 المهارات األساسية للطالبات،بيتعلق  ماخاصًة في

، على ومستوى أداء المعلماتونسب اإلتقان، 
المناسب الحالية العليا لقيادة امن وعي الرغم 

لم لتي ا ،في المدرسة التطويرالتحسين و بأولويات 
والذي  ،سَن لها الوقت الكافي للعمل على أساسهايت

لم يتكامل بمستوى الوعي ذاته لدى القيادة 
 .الوسطى

  ُاوتت دقة التي تف، المدرسة خطتها اإلستراتيجية د  ع  ت
 تفاوتووضوح مؤشرات األداء فيها، عالوًة على 
تنفيذ ي ففاعلية القيادة الوسطى لألقسام األكاديمية 

ضعف فضاًل عن ، لخطط التشغيليةإجراءات ا
األمر الذي أدى إلى تراجع األداء ؛ آليات متابعتها

 في جميع مجاالت العمل المدرسي.
  تتباين تقييمات المدرسة لواقعها في استمارة التقييم

 مع األحكام التي توصل لها فريق المراجعة، الذاتي
 .في جميع المجاالت

 تحصر المدرسة االحتياجات المهنية لمنتسباتها، 
ذ البرامج التدريبية لهن، كالزيارات التبادلية، وتنف  

والجلسات التطويرية لألقسام األكاديمية، 
كورشَتي: ومجتمعات التعلم، وورش العمل، 

"أساليب التعلم النشط"، و"معايير الدرس الجيد"، 
أثر ذلك كله انعكس بصورة غير مالئمة إال أن 

اد المو دروس على أداء المعلمات في أكثر من ثلث 
 .األساسية

  تسود العالقات اإلنسانية اإليجابية بين منتسبات
سياسة الباب  القيادة العلياتنتهج المدرسة، و 

المفتوح، والتشاركية في اتخاذ القرارات، وتحفز 
بتكريمهن بشهادات الشكر،  ،المعلمات المتميزات

حتفاء االو إضافةً إلى تفعيل برنامج "جرعة سعادة"، 
 ؛"، وتفويض الصالحياتلك  بهن عبر لوحة "شكًرا 

نقص القيادة الوسطى، كتكليف بعضهن بمهام  لسد  
عربية، اللغة الوقسمي:  الرياضيات، التنسيق لقسم

 لهك إال أن ذلك ،حديثًااللذين تم شغلهما  ،والعلوم
المحافظة على مستوى األداء العام في  لم يساهم
 .للمدرسة

  صورة ب التعليميةالمدرسة مرافقها ومواردها توظف
كمركز مصادر التعلُّم، والصف متفاوتة، 

ختبر كم ،وتنفذ الدروس في مرافقهااإللكتروني، 
العارض ومعمل األسرية، وتوظف العلوم، 

وظيفها تإال أن ؛ في الصفوف التفاعلياإللكتروني 
جاء بصورة غير فاعلة في تعزيز خبرات الطالبات 

 .ومهاراتهن
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  مع مؤسسات المجتمع المحلي تتواصل المدرسة
كتواصلها مع مركز عراد الصحي ، بصورٍة مناسبةٍ 

 ،الصحية والتوعوية محاضراتال تنفيذفي 
ة لجن وتفعيل"صحة الفم واألسنان"،  كمحاضرة

نظيف تك، تقديم األعمال التطوعيةفي "فينا خير" 
ساحل كرباباد، إضافًة إلى تواصلها مع مجلس 

 .ةات المدرسفعاليبعض بمشاركتهم في  ،اآلباء

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ،وتضمينها يجية، ستراتفي تحسين الخطة اإل من حيث تطبيقه بدقة وشمولية، واالستفادة من نتائجه التقييم الذاتي

 وآليات متابعة دقيقة.، مؤشرات أداء واضحة

  المعلمات في الدروس.متابعة أثر برامج التنمية المهنية على أداء 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 عراد اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Arad Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1995 سنة التأسيس

 240مجمع  – 4023طريق  – 809مبنى العنوان

 د/ المحرقاعر  المدينة/ المحافظة 

 17677036 الفاكس 17677489 أرقام االتصال

 arad.in.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 15-13 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 666 المجموع 666 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .المتوسطتنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 8 7 7 - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنية 12و ،إداريات 10 عدد الهيئة اإلدارية

 82 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 واحد دراسيفصل  في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم. 
 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. 

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرس

  2017مساعدة، في سبتمبر  مدرسة مدرسة، ومديرةالتعيين مديرة. 

  ألقسام المواد: اللغة العربية، والعلوم، واالجتماعيات في مارس تعيين معلمات أوليات
2018. 

 


