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  المقدمة
 

أيام من قبل  ةثالثإجراء 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 المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن ال
  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          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

4     4 نجاز األكاديمياإل 
 جودة المخرجات

4     4 التطور الشخصي، والمسئولية االجتماعية 

4     4 التعليم والتعلم والتقويم 
 جودة العمليات الرئيسة

4     4 االحتياجات الخاصة التمكين، وتلبية 

4     4 القيادة واإلدارة والحوكمة 
ضمان جودة المخرجات 

 والعمليات

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  4
 الفاعلية العامة للمدرسة 4

1 

2 

3 

4 

            2013                                2016                        2019 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

في تحديد ستراتيجي إلالتخطيط اعمليات قلة فاعلية  •
عدم ضعف التقييم الذاتي و ؛ لأولويات التطوير

شموليته، وغياب مؤشرات األداء الدقيقة، وآليات 
المتابعة الواضحة، خاصة المرتبطة بتقييم إنجاز 

 .العملية التعليميةجودة و الطالب األكاديمي، 

بضعف فاعلية التعليمية  العملية تأثر •
وقدرتها على إكساب الطالب  ،اإلستراتيجيات

 المهارات األساسية بشكل كاف في ثلث الدروس
تحملهم مسئولية الفرص للطالب ل إتاحةقلة ، و اتقريبً 

 األدوار القيادية وصنع القرار، همتوليتعلمهم، و 
عالوة على ، بصورة منتجة استثمار وقت التعلمو 

 تفاوتو  ،الفاعل ألساليب التقويمالتوظيف غير 
 ااالستفادة من نتائجه ، أواتحري الدقة عند متابعته

التعليمية بفئاتهم تلبية احتياجات الطالب  في
 المختلفة.

ا غير التعليمية المختلفة دعمً تلقي الطالب بفئاتهم  •
خاصة  ،ةيكاف في الدروس والبرامج المدرس

 طالب ذوي التحصيل المتدني.ال
السلوك الحسن، المواطنة و قيم تمثل أغلب الطالب  •

بصورة  مواهبهم يتهاخبراتهم وتنمالمدرسة إثراء مع 
رضا الطالب وأولياء تجاهها  ما أثمرم ؛مناسبة

 أمورهم.

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  والسلوك الحسن.قيم المواطنة بالطالب أغلب تحلي  •

       .بأنشطة مناسبة الطالب، وتعزيز مواهبهمأغلب إثراء خبرات  •

 

 
 التوصيات

 تخاذ الالزم فيما يلي:الوزارة التربية والتعليم، في للمدرسة من قبل الجهات المعنية  عاجلةتقديم المساندة ال •

اء األجز ، ومعالجة التصدعات و والسالمة فيهالصيانة الشاملة للمبنى المدرسي، وتوفير اشتراطات األمن إجراء  -
 األمر الذي تمت اإلشارة إليه في تقارير المراجعات السابقة. ؛المتهالكة في المرافق المدرسية

 : اآلتي المتمثل في والمادية سد نقص الموارد البشرية -

o  وموهبة تفوق المعلمات األوليات ألقسام نظام معلم الفصل، واللغة العربية، والرياضيات، واختصاصية 

o  غرفة التربية األسرية، والمرسم.و علوم، المختبر 
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يم ذاتي شامل ودقيق، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية وفق أولويات العمل المدرسي، يتق تطبيق •
    .أداء دقيقة، وآليات واضحة للتنفيذ والمتابعةوتضمينها مؤشرات 

والتركيز تعليم وتعلم فاعلة، إستراتيجيات توظيف يضمن  أداء المعلمات؛ بما فيمتابعة أثر برامج التطوير المهني  •
 على:

 تنمية مهارات الطالب األساسية في المواد الدراسية -

 اإلدارة الصفية المنظمة والمنتجة -

وتصحيحها بدقة؛ لتلبية احتياجات الطالب بفئاتهم التعليمية توظيف تقويم فاعل، ومتابعة األعمال الكتابية  -
 المختلفة

 وتوليهم األدوار القيادية، وصنع القرار. وتحملهم المسئوليات، إتاحة الفرص للطالب؛ إلبراز ثقتهم بأنفسهم،  -

 خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني. ،رامج المدرسيةبدروس والفي المساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة  •

 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

، وجميع العام للمدرسة األداء استقرار مستوى  •
من مستوى غير المالئم الفي  مجاالت عملها

ومرورها بزيارتي متابعة كان  ،المراجعة السابقة
  "قيد التقدم". آخرهما: الحكم في

ذلك انعكس ؛ ضعف التقييم الذاتي وعدم شموليته •
، من حيث ستراتيجيالتخطيط اإلعمليات ا على سلبً 

وبناء الخطط  ،عدم تحديد أولويات العمل المدرسي
 واضحة ة، وآلياتيقدقمؤشرات أداء المدرسية وفق 

عالوة على تفاوت وعي القيادة  ،لتنفيذ والمتابعةل
المدرسية وعدد من منتسباتها بواقع المدرسة؛ 

 لحداثة انضمامهن للعمل فيها.
، ة األداء العامعليااختالف تقييمات المدرسة لف •

في استمارة التقييم الذاتي  المدرسي عملالومجاالت 
مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة بفارق 

بفارق درجتين و مجاالت، ال أغلبفي واحدة درجة 

ولية ئمجالي التطور الشخصي والمسفي 
 .قيادة واإلدارة والحوكمةاالجتماعية، وال

 :اآلتي المتمثلة فيو ، المدرسة التحديات التي تواجه •

وحداثة  ةواإلداري ةالتعليمي تينالهيئر في يالتغي -
معظم األقسام  معلمات فيانضمام 
 .دون مؤهل تربوي  ن، بعضهاألكاديمية

المعلمات  المتمثل في ،نقص الموارد البشرية -
: نظام األكاديمية التالية قساماألوليات في األ
علم الفصل، واللغة العربية، والرياضيات، م

 ةواختصاصية تفوق وموهب

قدم المبنى المدرسي، وحاجته العاجلة إلى  -
الصيانة الشاملة، ومعالجة التصدعات 

في  واألجزاء المتهالكة، إضافة إلى النقص
بعض المرافق األساسية، مثل مختبر العلوم، 

 والمرسم. ،وغرفة التربية األسرية
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  المخرجاتجودة 
 

 غير مالئم" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

الصف الرابع طالب يحقق طالب الحلقة األولى و  •
في االختبارات المدرسية واالمتحانات الوزارية في 

نسب نجاح ، 2019-2018العام الدراسي 
تراوحت ما بين مرتفعة في جميع المواد األساسية 

%، جاء أقلها في اللغة العربية 100و ،85%
 بالصف األول االبتدائي. 

الصف الرابع طالب و يحقق طالب الحلقة األولى  •
ا في أغلب المواد نسب إتقان مرت فعة، ومرتفعة جدًّ

جاء  %،79و %65 األساسية، تراوحت ما بين
الرياضيات بالصف األول، واللغة أقلها في 

ها في اللغة وأعال، اإلنجليزية بالصف الثاني
تتوافق مع  نسب وهي ، الرابعالعربية بالصف 

تقان إلنسب النجاح المرتفعة، باستثناء نسب ا
العربية بالصف األول، المتوسطة في اللغة 

، واللغة اإلنجليزية بالصف الرابع والرياضيات
على  %57و، %59و ،%58حيث بلغت 

تفاوتت مع مستويات الطالب إال أنها ، الترتيب
في الدروس تباينت معها و في أغلب الدروس، 

 ا،تقريبً  ثلث الدروس ، التي مثلتغير المالئمة
والعلوم رياضيات ل، واخاصة في الصف الثاني

مستويات  وتجدر اإلشارة إلى أن  ، بالصف الرابع
في بعضها  -ظهرت  أسئلة االختبارات المدرسية

بمستوى أقل من المستوى المتوقع لكفايات  -
التضخم ، و التصحيحدقة في تفاوت مع ال، المنهج

 نظام معلم الفصل.أسئلة الدرجات، كما في  في
والمعارف، يكتسب الطالب المهارات األساسية،  •

 على النحو التالي: والمفاهيم

الحلقة األولى: يكتسبونها بصورة غير  -
جمع العشرات، ومفهوم ا في مالئمة، كم

ومهارات اللغة اإلنجليزية السلسلة الغذائية، 
في كما وبصورة متفاوتة بالصف الثالث، 

في حين جاءت  المهارات اللغوية والقرائية،
بمستوى أفضل في تمييز الحرف باللغة 

 . 3اإلنجليزية، ومهارة الضرب في العدد 
 :في الصف الرابع -

o :بصورة مناسبة في  اللغة العربية
القاعدة النحوية و المهارات القرائية 

 للجملة االسمية والفعلية. 
o  :كما بصورة متفاوتة،اللغة اإلنجليزية 

قراءة الفقرة، وكتابة جمل  تيمهار في 
 .مفيدة

o  في بصورة غير مالئمة م: العلو
 ،اكتساب المهارات العلمية والمفاهيم

 التكيف.مفهوم ب المرتبطةك
o :بصورة متفاوتة في  الرياضيات

اكتساب مهارة حل المعادالت الجبرية، 
معظم وبصورة غير مالئمة في 

 المهارات الحسابية.
يحقق الطالب على مدار األعوام الدراسية من  •

 ا، استقرارً 2019-2018ى إل 2016-2017
في نسب النجاح المرتفعة في الحلقة األولى، وعند 

 ون فيتقدميحيث االنتقال إلى الصف الرابع، 
وتستقر مستوياتهم المرتفعة والعلوم،  العربية اللغة

 .والرياضيات اللغة اإلنجليزية في
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الدروس غير  ا فيا محدودً يحرز الطالب تقدمً  •
في األعمال الكتابية كما في  لك، وكذالمالئمة
 همتقدمبخالف العلوم واللغة اإلنجليزية، أعمال 

واللغة  ،الفصل معلم في أعمال نظامالمتفاوت 
 والرياضيات. ،العربية

 كثرةوهم  – التحصيل المتدني ويتقدم الطالب ذو  •
بصورة غير مالئمة في معظم الدروس  -

في  ون يتقدم الطالب المتفوقفي حين وخارجها،  
، البرامج اإلثرائية بصورة مرضيةو أغلب الدروس 

م غير العربية في ألوبالمثل الطالب الذين لغتهم ا
يتقدم طالب  كما ،برنامج "أنا أحب العربية"

صعوبات التعلم بصورة جيدة في برنامجهم 
  .الخاص

يكتسب الطالب مهارات التعلم بصورة غير  •
مهارات لتعلم الذاتي و في مهارات اكما  ،مالئمة

؛ لقلة الفرص التفكير الناقد، وحل المشكالت
التكنولوجيا  همتوظيفعالوة على قلة  ،المتاحة لهم

.وجمع المعلومات في التعلم
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أغلب الدروس. في ومهارات التعلم ،األساسية المواد راتهم مهااكتسابو مستويات الطالب،  •

 التحصيل ذوي  خاصة الطالب المدرسية، والبرامج الكتابية، واألعمال الدروس في قدراتهم وفق الطالب تقدم •
   المتدني.

 
 

  غير مالئم"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

الحسن، ويظهرون يلتزم أغلب الطالب السلوك  •
ا بأنظمة المدرسة وقوانينها، ا مناسبً انضباطً 

في المواعيد كالتزامهم الحضوَر وقيم العمل، 
المحددة، والتعامل بإيجابية مع متطلبات 
الدراسة، كما يحترمون معلماتهم، ويبدون 

ا فيما بينهم، على الرغم من ا وتعايشً انسجامً 
من تنوع ثقافاتهم؛ مما عزز من شعورهم باأل
إثارة النفسي. بخالف األحاديث الجانبية، و 

الفوضى، في قلة من الدروس، تتابعها المدرسة 
بإجراءات مالئمة وفق الئحة االنضباط 
الطالبي، وتفعيل مشروعات تعزيز السلوك، 

 مثل: "ملك األخالق"، و"سوق الرفاع".

ا للثقافة البحرينية، ا مناسبً يبدي الطالب فهمً  •
بتفعيلهم األركان التراثية، والقيم اإلسالمية، 

في الفعاليات الوطنية، كمهرجان  ومشاركتهم
"البحرين أوال"، ومسيرة الحب، عالوة على 

ن آتحقيقهم مراكز متقدمة في مسابقات القر 
 الكريم.

يساهم أغلب الطالب في أنشطة الدروس غير  •
المالئمة بصورة محدودة، حيث يظهرون 

الصفي،  ا، يقل معه تفاعلهما منخفًض حماسً 
ومبادراتهم في طرح األسئلة، إضافة إلى 
ضعف ثقتهم بأنفسهم، وتحملهم مسئولية 
تعلمهم، بخالف ما يظهره الطالب المتفوقون 
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من قدرة مناسبة على تولي األدوار القيادية، 
كأدوار "ملوك القراءة"، و"ساعي البريد"، في 

 الطالب الوقت الذي تفاوتت فيه ثقة أغلب
شاركة في الفعاليات المدرسية، بأنفسهم في الم

كمسرحية "أسرة األخالق"، وتقديم الفقرات 
الهادفة في الطابور الصباحي، وعند قيادتهم 
اللجان المدرسية، مثل: "بواسل الرفاع"، 
 و"الكشافة"، غير أن قدرتهم على صنع القرار

 ظهرت بصورة محدودة.في الحياة المدرسية 
مع غيرهم و بعًضا يتواصل الطالب مع بعضهم  •

في أنشطة العمل  قليلةبمهارات تواصلية 
الجماعي، ينقصها الحوار وإبداء اآلراء، والقدرة 
على التفاوض واإلقناع، وتوزيع األدوار، في 
حين يتعاونون في تنفيذ المهام خارج الدروس، 

 كتنفيذ فعاليات معرض "لغتنا إبداع وإمتاع".

ة يهتم أغلب الطالب بصحتهم الجسدية والنفسي •
بصورة مناسبة، حيث يساهمون في الفعاليات 

فعالية "فطوري مع أمي"، ويبادرون كالصحية، 
 ،الفعاليات البيئيةو  نظافة المدرسة للمشاركة في

كمشاركة  فريق اليونسكو في "إعادة التدوير" 
 .ضمن مشروع "البصمة الكربونية"

في  قليلةيتنافس أغلب الطالب بصورة  •
 همعلى سرعة إنجاز  تاقتصر  الدروس،
في حين يحقق الطالب المتفوقون  األنشطة،

والموهوبون مراكز متقدمة في المسابقات، 
مسابقة "خوارزمي بكالمركز الثاني 

قدرتهم على حل  "، غير أن  الرياضيات
المشكالت، واالبتكار، ظهرت بصورة محدودة، 

كمشاركتهم في مشروع "الكاتب الصغير".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في الدروس.وقدرتهم على صنع القرار مشاركة الطالب بثقة وحماس، وتحملهم المسئولية، وتوليهم األدوار القيادية  •

 .   غيرهممهارات الطالب عند التواصل مع  •

  قدرة الطالب على التنافس واالبتكار، وحل المشكالت.  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

غير وتعلم م يجيات تعليُتوظف المعلمات إسترات •
، تركزت في "السؤال اتقريبً  فاعلة في ثلث الدروس

كانت المعلمة حيث ، والمناقشة، "من أجل التعلم
التعلم ُيوظفن كما ة، يللعملية التعليم افيها محورً 

شارك"،  ،زاوج ،و"فكر ،باللعب، وتمثيل األدوار
كما  الطالب، أغلبمشاركة  ضمن  ي غير أنهن لم

 ،يتم بصورة غير فاعلة التعلم التعاوني هنتوظيف أن
 اقتصر علىو  ،ال يتم توزيع األدوار فيه حيث

 .المتفوقينالطالب   مشاركة
توظيف المعلمات الموارد التعليمية، على الرغم من  •

والسبورة الفردية وبطاقات  ،لكترونيكالعارض اإل
التصفيق ك ،أساليب تحفيزية ناستخدامهالعمل، و 

 ،"بطاقات سوق الرفاع"منحهم و  والتشجيع اللفظي،
 جذب انتباه فاعلة فيتسهم بصورة لم  اإال أنه

 تفاعللل انتباههم جذب وأ ،نحو التعلم الطالب
، في الوقت الذي في العملية التعليمية بصورة أكبر

 .همأغلبعلى مشاركة  فيه المعلمات حرصلم ت
، على تدير المعلمات الدروس بصورة غير مالئمة •

عرضها،  هن فيلها، وتدرج نالرغم من تخطيطه
باإلطالة في مقدمة  تأثرت تهاإنتاجيإن   حيث

االنتقال السريع في عرض األنشطة  وأالدروس، 
تأثرت  كمادون التأكد من حدوث التعلم،  التعليمية
منها، بنقص خبرة المعلمات في  بعضفاعلية 
 لمرحلةوفق خصائص ا مع الطالب التعامل
في ظل ، همضبط سلوكقدرتهن على و  ،العمرية

 .  المؤهل التربوي  على نعدد منه حصول عدم

أداء الطالب بأساليب عدة،  المعلمات مقو   ت •
الشفهية، والكتابية الفردية والجماعية،  اتكالتقويم

لتركيزها  نظًرا؛ همدمقدعم ت على إال أنها لم تنعكس
، واعتماد بعضهم على نقل منهمفئة قليلة  على

، اإلجابات النموذجية مناإلجابة من زمالئهم أو 
تفاوت في ظل عدم كفاية الوقت المحدد ألدائها، و 

الوقوف على هم و متابعتها، أو التحقق من إنجاز 
الفاعلة فيها، أو تقديم التغذية الراجعة  ئهمأخطا
االستفادة من نتائجها في مساندة  تفاوت، مع حولها

 الطالب الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، خاصة
 .منهم ذوي التحصيل المتدني

لوجية و توظف المعلمات بعض مصادر التعلم التكن •
توظف كأداة في الدروس كالسبورة الذكية، التي 

 لعرض األنشطة، دون االستفادة من خصائصها
، كما يتم استخدام أدوات التمكين الرقمي التفاعلية

كأداة  ،((QR Codeو ،(Class Dojo)مثل: 
إثراء في ، دون توظيفها لتقويم وتحفيز الطالب

ل اكتسابهم المعارف والمعلومات، يتعلمهم، أو تسه
  وتبادلها.

الصفية واألعمال الكتابية  تقدم المعلمات األنشطة •
بصورة موحدة دون مراعاة التمايز في معظمها، أو 

مهارات  ةتحدي قدرات الطالب فيها، أو تنمي
: التفكير العليا لديهم، إضافة إلى التفاوت في

تصحيح، مع الوانتظام  ،تحري الدقةفي و  كميتها،
 والفاعلة.إلى التغذية الراجعة الموجهة  أغلبهاافتقار 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .فاعلية توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم •

 إدارة وقت التعلم بصورة منظمة منتجة.  •

الطالب ، خاصة التعليمية المختلفة توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب بفئاتهم •
 المتدني. التحصيل ي ذو 

تحدي قدرات الطالب، ومراعاة التمايز في األنشطة التقويمية واألعمال الكتابية، وتحري الدقة في تصحيحها  •
 ومتابعتها.

 لوجيا في خدمة العملية التعليمية.و توظيف التكن •
 
 

 غير مالئم" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

ا غير كاف للطالب ا أكاديميًّ تقدم المدرسة دعمً  •
ضمن  - وهم كثرة - ذوي التحصيل المتدني

برنامج "يًدا بيد نتخطى الصعاب"، حيث لم 
 ينعكس على مستوياتهم في الدروس، في حين

على  - نللطالب المتفوقي دعًما مناسًباقدم ت
 وموهبةعدم وجود اختصاصية تفوق من رغم ال
ا نحو التميز"، ومشروع من خالل برنامج "معً  -

الدعم تقدم ستوى نفسه وبالم ،"الباحث الصغير"
في عربية اللطالب الذين لغتهم األم غير ل

في حين ، نا أحب العربية"أبرنامجهم الخاص "
لطالب صعوبات التعلم في المقدم دعم الظهر 

  .ةجيد صورةب برنامجهم الخاص
احتياجات الطالب الشخصية تشخص المدرسة  •

وتلبيها بصورة مناسبة، كمعونة الشتاء، وتوفير 
 النظارات الطبية، ومتابعة الحاالت المرضية

ل برامج يتفعو والمشكالت الشخصية،  ،المزمنة
 "حضورنا مئة بالمئة"تعديل السلوك مثل: 

تحرص المدرسة على تأصيل كما و"السندباد"، 

 المدرسية في الفسحة فعالياتالالقيم من خالل 
 امما أحدث تحسنًّ  ؛والطابور الصباحي المدرسية

وتعايشهم وانسجامهم على  ،في سلوك الطالب
 اختالف خلفياتهم الثقافية.

المدرسة خبرات الطالب بأنشطة ال صفية تعزز  •
بتفعيل مشروع مناسبة؛ تنمية لمواهبهم، 

(Rifaa Got Talent) حيث يتم عرض ،
موهبتي "معرض ك ،معارضالنتاج الطالب في 

المسابقات بعض في إشراكهم يتم سر تميزي"، و 
تحقيقهم مراكز متقدمة، كالتي يحققون فيها 

تنظم كما  ،"الشعر" مسابقة المركز الثاني في
مع مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية تهيئة  برنامج

تسهيال منها الستقرار  ؛اإلعدادية للبنين
 وإعدادهم للمرحلة التالية من التعليم. ،الطالب

لتوفير بيئة آمنة لمنتسبيها، تسعى المدرسة  •
بمراقبة سالمة حضور الطالب وانصرافهم، 
وتنظيم عملية اإلخالء، إال أنها تحتاج لدعم 

فيما  وزارة التربية والتعليم؛في الجهات المعنية 
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 - بتوفير اشتراطات األمن والسالمة يتعلق
 ةالسابق اتزيارات المراجعالواردة في توصيات 

والصيانة  قدم المبنى المدرسيبالمرتبطة  -
، ومعالجة التصدعات واألجزاء المتهالكة الشاملة

عدم و  ة،يالمنتشرة في معظم المرافق التعليم
في الطابق العلوي، خاصة رضيات استواء األ

ومشكلة تسرب مياه األمطار، واالنقطاع الجزئي 
 للكهرباء.

ا لطالب صف الدمج ا جيدً تقدم المدرسة دعمً  •
في برنامجهم الخاص، غير أن الدعم المقدم 

 لغةالنطق والاضطرابات  للطالب في برنامج
من  إال فئة محدودة لم يشمل كونه ؛غير كاف

 الطالب الذين تم تشخيصهم.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
إجراء ، و فيه التصدعات والتشققاتمعالجة ات األمن والسالمة المتعلقة بقدم المبنى المدرسي، و اشتراط التأكد من •

 توفير بيئة خالية من المخاطر.الصيانة الشاملة؛ بما يضمن 

   ذوي التحصيل المتدني. الطالب الدعم األكاديمي المقدم للطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، خاصة •

   .لغةالنطق وال اضطرابات للطالب في برنامجالدعم المقدم  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

عدة:  وأساليب تقيم المدرسة واقعها باستخدام أدوات •
(، واستمارات المدرسة البحرينية SWOT) كتحليل

التقييم لم  إال أن  ولجنة التدقيق الداخلي، المتميزة، 
يكن بالدقة والشمولية الكافية، ولم تنعكس فيه 

السابقة لهيئة جودة التعليم  المراجعةتوصيات 
 المدرسية ، في ظل تفاوت وعي القيادةوالتدريب

إلى  ؛ لحداثة انضمامهنابواقعه هاالعليا ومنتسبات
 عضواتوالتغير المستمر في  ،العمل المدرسي

تحديد  فيا مما أثر سلبً  ؛ةوالتعليمي ةاإلداريالهيئتين 
خاصة المتعلقة  ،أولويات تطوير العمل المدرسي

 .عملية التعليميةالبإنجاز الطالب األكاديمي و 
ستراتيجية، غير أن ارتباطها المدرسة الخطة اإل تعد   •

كما أنها لم ، غير دقيق المدرسيأولويات العمل ب
خصوصية  تراعي مؤشرات عمل دقيقة،وفق  تبنَ 

، ولم تتضمن آليات األكاديمية واإلدارية األقسام
ؤيتها التي حقق ر يما واضحة للتنفيذ والمتابعة؛ ب

  .تركز على بناء جيل يسمو بالعطاء

، ومجاالت تقييمات المدرسة لواقع أدائها تختلف •
التقييم الذاتي، مع األحكام التي في استمارة  عملها

مجاالت  أغلبتوصل إليها فريق المراجعة في 
وبواقع درجتين العمل المدرسي بواقع درجة واحدة، 

والمسئولية مجال التطور الشخصي في 
 ومجال القيادة واإلدارة والحوكمة. ،االجتماعية

بتنفيذ  تلبي المدرسة احتياجات منتسباتها المهنية •
، التدريبية كورشة "نحو درس تقديره ممتاز"الورش 

بالتعاون مع  مجتمعات التعلموالزيارات التبادلية مع 
تفاوت دقة  مدرسة الحنينية االبتدائية للبنات، إال أن  

تقييم الزيارات الصفية، والمتابعة غير الكافية ألثر 
التدريب، في ظل نقص القيادة الوسطى، وحداثة 

الالتي تم تعيينهن  -ت انضمام عدد من المعلما
في معظم المواد  على المهنة جددالو  - حديًثا

إذ ؛ تربوي   مؤهل   ننهم فئة وعدم امتالك األساسية،
فاعلية عمليات  فيبصورة مباشرة ذلك كله  أثر

 . والتعلم التعليم
تسود العالقات اإليجابية بين قيادة المدرسة  •

تحفزهن بتفعيل لجنة "المعلمة التي ومنتسباتها، 
السعيدة"، ولوحة "آللئ الرفاع"، وتفويض 

 ،قيادة اللجان المدرسيةلهن بعضلالصالحيات 
 في تنسيقالمهام القيام بو كلجنة التفوق والموهبة، 

نظام معلم الفصل، واللغة  – األقسام األكاديمية
منحن يلم  نهإال أن   - العربية، والرياضيات

تمهين المناسب للمهام الو  ،الكافيةالصالحيات 
، عالوة على تفاوت التشاركية المنوطة بهن

ا أثر سلبً مما  ؛العمل المدرسي جوانب والتشاور في
وبناء منظومة عمل  ،على نمذجة المبادئ القيادية

 .لتحسين األداء العام بالمدرسة ؛متكاملة
في  ةتوظف المدرسة مواردها ومرافقها المتاح •

األنشطة؛ لتعزيز خبرات الطالب، كالساحات 
إال المدرسية ومركز مصادر التعلم، وصف التقانة، 

 ،نقص عدد من المرافقتأثرت ب لية المدرسةعاف أن  
المرسم، و  ، وغرفة التربية األسرية،كمختبر العلوم

الطالب  لم تسهم بقدر كاف في تحسين إنجازف
 األكاديمي، ودعم تعلمهم.
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المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي تتواصل  •
في تنمية مواهب  تساهمإذ  ؛بصورة مناسبة

الطالب، كتواصلها مع مركز الرفاع الشرقي 
 الغذاء لتقديم محاضرات صحية عن ؛الصحي

لتنفيذ عملية  ؛، والدفاع المدنيوالتغذية الصحية

ذ مهرجان العيد الوطني في قلعة يخالء، وتنفاإل
صلها اإليجابي مع أولياء ، فضال عن تواالرفاع

في مشاركتهم األمور في مجلس األمهات، و 
الفعاليات المدرسية كالفسحة المدرسية، وتنظيم 

 انصراف الطالب.
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 . المدرسي واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات العملودقته، شمولية التقييم الذاتي  •

 .للتنفيذ والمتابعة ، وآليات عمل واضحةدقيقة مؤشرات أداءوفق  ستراتيجيإلالتخطيط ا •

 في الدروس. هنئأثرها على أدا انعكاس برامج التطوير المهني للمعلمات، ومتابعة •

 نمذجة المبادئ القيادية بالمدرسة. •

 والعملية التعليمية. األكاديمي توظيف الموارد والمرافق بما يدعم إنجاز الطالب •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 East Rifa'a Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1942 سنة التأسيس
 903الشرقي الرفاع  - 84طريق  - 305مبنى  العنوان

 الجنوبية /الرفاع الشرقي المدينة/ المحافظة 

 17773512 الفاكس 17490615 17771359 أرقام االتصال

 Erifaa.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنوات )10-6( الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-4     

 386 المجموع   اإلناث 386 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط. االجتماعية للطلبة الخلفيات
عدد الشعب لكل صف 

 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف
 - - - - - - -   4 4 4 4 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 ( فنية11)و( إداريات، 9) عدد الهيئة اإلدارية
 37 عدد الهيئة التعليمية

 والتعليممنهج وزارة التربية  المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 شهران ونصف في المدرسة المدة التي قضاها المدير
 بالصف الرابع. الرياضياتامتحانات وزارة التربية والتعليم في  االمتحانات الخارجية

   االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :اآلتي تمثلت في، 2020-2019تعيينات خالل العام الدراسي  •
 مديرة مدرسة -
 مديرة مدرسة مساعدة -

mailto:Erifaa.pr.b@moe.gov.bh


 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 13                                                                                 2019نوفمبر  27-25  -الرفاع الشرقي االبتدائية للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

جدد على المهنة على النحو  )7منهن ) ( معلمات إلى المدرسة،9انضمام ) -
( 1( للعلوم، و)1( للغة اإلنجليزية، و)2( لنظام معلم الفصل، و)2التالي: )

 ( للغة عربية.1للرياضيات، و)
 


