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 المقدمة
 

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

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

          نتائج المراجعة ملخص
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 لمدرسةاتقرير 
 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز
 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام 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 أغلب/مناسب/مالئم/متفاوت مرض  

 غير مالئم

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

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  عمليات القيادة واإلدارة، خاصة ودقة عدم سالمة
درسية الم بناء الخططبالتقييم الذاتي، و  :المتعلقة
 نخفاضوا ووضوح مؤشرات األداء فيها، ،بأنواعها

ف ضع، و سقف توقعاتها إلنجاز الطالب األكاديمي
لمهنية تنمية ابرامج ال ةمع قل  ، متابعة جودة التنفيذ

 .، وعدم دقة تقييم الزيارات الصفيةالفاعلة للمعلمين
  علم، التعليم والتإستراتيجيات توظيف عدم فاعلية

توظيف أساليب التقويم، ومساندة الطالب كذا و 
قلة اإلنتاجية في إدارة و ، اتهمبحسب مستوي

 .الدروس
  نسب إتقان متدنية ومنخفضة فيتحقيق الطالب 

 ا غير مالئم فيوتحقيقهم تقدمً المواد األساسية، 
 معظم دروسها.

   م ثقتهساهمة الطالب في الدروس، وضعف ة م  قل
انخفاض ، و مهمعل  ، وعدم تحملهم مسئولية ت  بأنفسهم

 .دافعية أغلبهم
   رات، الالئقة كالمشاجغير  الطالبية ثرة السلوكياتك

ة من ، وباستخدام فئبهار أمن الطالب النفسي ث  أ  وت  
رضا  يف رأث  والذي ؛ أساليب غير تربوية المعلمين

 الطالب وأولياء أمورهم عن المدرسة.
  كسابهم المهارات إبطالب صف الدمج، دعم فاعلية

مهم في األنشطة ض  ة، و  ة واألكاديمي  الحياتي  
 الالصفية.

  المقدمة للطالب محدودية البرامج التعليمية
ذوي لطالب المساندة لالبرامج المتفوقين، و 

 لب.لون الشريحة األغشك  التحصيل المتدني الذين ي  
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 الدعم الفاعل المقدم لطالب صف الدمج. 

 
 

 التوصيات
   من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لتحسين أدائها العام، واتخاذ الالزم في: ري  و  دعم المدرسة الف 

 النفسي هموضمان أمن وضبط سلوكهم، زيادة وعي الطالب، –
 ، وعملها بروح الفريق الواحدالقيادة العليا بالمدرسة ستقراراضمان  –
 البيئة المدرسيةأمن وسالمة  تعزيز –
ضيات، اللغتين العربية واإلنجليزية والريا :ألقسامل في: المعلمين األوائل سد  نقص الموارد البشرية، المتمث   –

 .بما يتالءم وأعداد الطالب اإلرشاد االجتماعياستكمال قسم و 

 ،بالتركيز على: تطوير فاعلية عمليات القيادة واإلدارة 
، بطة بهاة إستراتيجية موحدة، وخطط تشغيلية مرتتطبيق تقييم ذاتي دقيق، واالستفادة من نتائجه في بناء خط –

 مؤشرات أداء دقيقة، وآليات متابعة واضحة تضمن جودة التنفيذبو 
 تقديم برامج تنمية مهنية فاعلة للمعلمين –
 الطالب؛ بما يضمن رفع دافعيتهم نحو التعلم.نحو رفع سقف توقعات المعلمين  –

  كسابهم المهارات األساسية في جميع المواد األساسية.مستوى إرفع  نجاز الطالب األكاديمي، وا 

   ركز على:تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث ت 
 التوظيف الفاعل لإلستراتيجيات التعليمية –
 نتجةفاعلة وم  إدارة صفية  –
 م لدى الطالبد من حدوث التعل  توظيف أساليب تقويم فاعلة، والتأك   –
 .والبرامج المساندة ،ةمساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابي   –

 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  لمدرسة على الحكم الفاعلية العامة لاستقرار
 المراجعات الثالث.على مدار ، غير المالئم

  ة ل  المدرسة، وق  بإستراتيجية وجود أكثر من خطة
د ة فأث ر ؛ ما ةخطط التشغيلي  ال ها معطتراب   ي و ح 

 .العليا والوسطى التوجه بين القيادات
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  ي التعليمعمليتالمتعلق بدقة التقييم الذاتي، كعدم 
تفادة السة اقل  بالتالي ، و وعي الطالب، و والتعلم

 فالمتعلق بضعك، التخطيط في هنتائج نم
المتابعة مع اقتصار ، مستويات األكاديميةال

 .تهاجودعلى اإلجراءات دون 
  عدم تطابق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم

في جميع  فريق المراجعة وأحكامالذاتي، 
 .المجاالت

 الجهات  من فوري   المدرسة إلى دعم   حاجة
 :التالية ياتواجهة التحد  المعنية، لم  

ة الدراسي في األعواممديرين ب خمسة عاق  ت   –
ن ي  ر المدير  غي  ت  الثالثة الماضية، و 

 خاللها باستمرارن ي  المساعد  

العمل بروح الفريق الواحد بين  تفاوت –
 العليا المدرسة قيادات

ألقسام: اللغة نقص المعلمين األوائل  –
 ، واللغة اإلنجليزية، والرياضياتالعربية

 دد  الج  من المعلمين  %20وجود ما نسبته  –
في العام الدراسي  في المواد األساسية

 الحالي
الت شكثرة المك  قل ة دافعية أغلب الطالب، و  –

 نقص مع ،عالجهابرامج ة ل  ، وق  السلوكية
 عدد المرشدين االجتماعيين

الصف طالب من  %17وجود ما نسبته  –
المرحلة رفعين بمواد من م   األول اإلعدادي

 ة.االبتدائي
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 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

   2017-2016في العام الدراسي  حقق الطالبي ،
تباينت ما بين نسب نجاح في المواد األساسية 

، حيث جاءت مرتفعة في بعضها %85و 41%
بها في أغل خاصة في اللغة العربية، وبصورة أقل  

لصف الثالث باخاصة في الرياضيات والعلوم 
على  %56و ،%41 انجاح بلغت تياإلعدادي بنسب

 الترتيب.
   متدنية ومنخفضة حقق الطالب نسب إتقان ي

جميع  فيوتركزت ، %34و %6ا بين تراوحت م
 الصف الثالث.ب المواد األساسية

  تتوافق نسب اإلتقان المتدنية والمنخفضة مع
الدروس غير المالئمة، والتي في مستويات الطالب 

في  ، وانتشرتالدروسأكثر من ثالثة أرباع لت ك  ش  
 .األساسية، وجميع الصفوفجميع المواد 

  المهارات والمعارف والمفاهيم في يكتسب الطالب
وذلك على  ،بصورة غير مالئمةالمواد األساسية 

 :التاليالنحو 
 تحليلال يتمكن الطالب من اللغة العربية:  –

 وظيف القواعد النحويةالشعري، وت النص  
كتوظيف معاني حروف العطف ، والصرفية

 الميزان الصرفيتطبيقات في الكتابة، و 
ال يتمكن الطالب من اللغة اإلنجليزية:  –

 همتالئم مرحلالتحدث والقراءة والكتابة بما ي  
 العمرية

ضعف المهارات األساسية لدى الرياضيات:  –
 الطالب؛ ساهم في عدم قدرتهم على حل  

قانون مساحة  ، كما فيتطبيقاتالمسائل وال
ة نظريو حتماالت واالمتوازي األضالع، 

 متباينة المثلث
المفاهيم كطاقة عدم إدراك الطالب العلوم:  –

 كالمقارنة، المهاراتال اكتساب و التنشيط، 
تصنيف التفاعالت، هذا بخالف اكتسابهم و 

 ي اإلزاحة والمسافةكمفهوم   ،األفضل لبعضها
 .بالصف الثاني سابهماوح  

 على مدار األعوام الدراسية نسب النجاح  ال تستقر
، حيث 2017-2016إلى  2015-2014من 

عود وت   ،الثانيالصف األول إلى  الصف تتقدم من
في أغلبها بالصف الثالث، عدا ثباتها في تتراجع ل  

 اللغة العربية.
   ظم في معم معظم الطالب بصورة غير مالئمة يتقد

على مدى  راتهمهام رطو  ضح ت  وال يت   ،الدروس
ف الصاألول إلى الصف من  سنوات التعلم الثالث

 يتقدمون بصورة أفضل في عدد  بينما  الثالث،
 بعض دروس العلوم.كما في  ،منها اجد   محدود  

   بصورة غير مالئمة في أغلب الطالب أغلب م يتقد
ا في الرياضيات واللغة ، كماألعمال الكتابية

 يتقدم بعضهم بصورة أفضلفي حين اإلنجليزية، 
  .في العلومكما 

 ير بصورة غ ذوو التحصيل المتدني قدم الطالبيت
 ريحة األكبر منالش  هم ، و مالئمة في جميع الدروس

كذا في البرامج المساندة القليلة، ، و طالب المدرسة
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بينما يتقدم طالب صعوبات التعلم بصورة مرضية 
 في برنامج الدعم.

  يتقدم الطالب المتفوقون بصورة مناسبة في أغلب
الدروس، وبصورة غير مالئمة في البرامج اإلثرائية 

 المحدودة.

  يتقدم طالب صف الدمج بصورة فاعلة في
الخاص، حيث يكتسبون المهارات  برنامجهم

ة كالكتابة في اللغة العربية، والمهارات كاديمي  األ
 ة كالزراعة.الحياتي  

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ،لمهارات والمعارف والمفاهيماواكتسابهم  مستويات الطالب، من حيث نسب اإلتقان في جميع المواد األساسية. 

   اندة.التعليمية المس ة، والبرامجعمال الكتابي  واأل حققه الطالب وفق قدراتهم في معظم الدروسالتقدم الذي ي 
 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

   وس، في الدر  ساهم معظم الطالب بصورة غير كافية  ي
نحو م أغلبهدافعية  ل  ق  تا، و ا محدودً بدون حماسً حيث ي  
، فيةصفي األنشطة ال بفاعلية شاركونم، فال ي  التعل  
زمالئهم في نقل اإلجابات، مع ضعف دون على عتم  وي  

ي ضعف مهاراتهم األساسية، ف ثقتهم بأنفسهم في ظل  
 ا وثقة أفضل.حماسً  منهمقليلة بدي فئة ت  حين 

   ساهم بعض الطالب بصورة مناسبة في األنشطة ي
ولي ت قدرتهم على فيها ، وتظهرالقليلة الالصفية

، كمشاركتهم في الدوريات الرياضية، ةاألدوار القيادي  
 اء.وفرقة الكشافة، ومسابقة فارس اإللق

   حيث مويغير ق   بسلوك  ف الطالب بشكل عام تصر  ي ،
ال و كثرون األحاديث الجانبية في بعض الدروس، ي  
نهم احترام فئة م ويقل  حافظون على نظافة المرافق، ي  

من  لل  ق؛ ما ي  ويتشاجر بعضهم مع زمالئهلمعلميهم، 
على وجود حاالت  شعورهم باألمن النفسي، عالوةً 

 تصرفاتب   مالئهمتطاول الطالب على ز   من محدودة  

عهم المعلمين ممن  فئة  ل عام  ت  و  ،أخالقي ا غير مقبولة
 .هااالتح تتابع المدرسة معظمبأساليب غير تربوية، 

   وقيم ا من القيم اإلسالميةالطالب بعضً ل يتمث 
مجتمعهم بتنظيف أحد السواحل،  خدمةك، المواطنة
دار "م ، وزيارتهع في تنظيف البيئة المدرسيةوالتطو  
 نصات للقرآناإلة قل   ين، إال أن  لرعاية الوالد   "كانو

اء؛ ش الحيخد  التي ت  الكريم، ووجود بعض الكتابات 
 .وعيهم ا تعكس انخفاض مستوىأمورً  د  ع  ت  

  والمواعيد المدرسية يلتزم الطالب الحضور المنتظم
بصورة مناسبة، مع وجود حاالت محدودة من الغياب 

 ب.الجماعي والتسر  
   م على التعل   محدودة   ظهر معظم الطالب قدرات  ي

 فردي  ة في التقويم الباستقاللي   ة عملهمل  ق  ك  الذاتي، 
ضل فأ ظهرونها بصورة  فئة منهم ي   ، غير أن  الكتابي  

 ."وافعقانون الر "تجربة كإجرائهم في البرامج القليلة، 
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  ًال مالئمة، حيث  ا بصورة  ال يتواصل الطالب مع
، في الدروس إلنجاز المهام تعاونوني  ال و  تحاوروني  

احترام بعضهم لزمالئهم، مع تعاونهم بصورة  ل  ق  وي  
 أفضل في األنشطة الالصفية.

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
   ويم، وشعورهم باألمن النفسي.، والتزامهم السلوك الق  بشكل عام الطالبعي و 

   في الدروس. ودافعية، خاصةً  وحماس   ساهمة الطالب في الحياة المدرسية بثقة  م 

   ا بفاعلية.ة، وتواصلهم معً م الذاتي، والعمل باستقاللي  على التعل   درة الطالبق 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

   مالمعلمين إستراتيجيات تعليم وتعل   معظموظف ي ،
زت في: "السؤال من أجل التعلم"، و"الحوار ترك  
المناقشة"، و"التعلم التعاوني"، وجاءت فاعلية تطبيقها و 

لية ا للعملكون المعلم محورً ا نظرً  ؛غير مالئمةبصورة 
تصار واقوقل ة وضوح أدوار الطالب، ة فيها، التعليمي  

ة من طبق فئي  حين  العمل فيها على المتفوقين، في
ما في كستراتيجيات بصورة أفضل، المعلمين تلك اإل
رى خستراتيجيات أ  علوم، مع تطبيقهم إبعض دروس ال

 شارك".، زاوج، كثر فاعلية، مثل: "فكرأ
  ،على الرغم من توظيف المعلمين موارد تعليمية

كالعارض اإللكتروني، واألفالم التعليمية، وأوراق 
، ام الطالب جاء محدودً أثرها على تعل   العمل، إال أن  

 واقتصرت أساليب التشجيع والتحفيز على الثناء
عية دون إجراءات فاعلة لزيادة داف، لمتفوقينوالتصفيق ل

 لتعلم.نحو اأغلب الطالب 
  ة، ي  بضعف اإلدارة الصفا سلبً  الدروسة إنتاجي  تأثرت

ض في بعة القدرة على ضبط سلوك الطالب حيث قل  
بشكل عام،  التعلم الدروس، وعدم فاعلية إدارة وقت

حيث اإلطالة في األنشطة االستهاللية، وفي بعض 
خرى مهمة، أو سرعة األجزاء على حساب أجزاء أ  

و أ د من حدوث التعلم،ء دون التأك  االنتقال بين األجزا
 الفردي الكتابي.للتقويم  لوقتعدم كفاية ا

   وكان أ اشفهي   التركيز على التقويم الجماعي   ر  ث  ك  ي 
 النسبةب أماعمل فيه إال فئة من الطالب، ، وال ت  اكتابي  

تالءم تال ف واألنشطة التعليمية الكتابي   الفردي   لتقويمل

في اللغة اإلنجليزية بشكل  للطالب والمرحلة العمرية
في بعض دروس  الس هولة   اطابعه على وغلبعام، 

األمر الذي ي عك س انخفاض سقف  الرياضيات والعلوم؛
 التقويم ي د ار  توقعات المعلمين نحو الطالب، كما 

، اإلجابات بين الطالب ل  ق  غير فاعلة، حيث ن   بصورة  
 ،من حدوث التعلملقين اإلجابات، أو عدم التأكد أو ت  

 .الصحيحة واالكتفاء بتعميم اإلجابات
   م  ت  م المساندة التعليمية الكافية للطالب، حيث ال ي  قد  ال ت 

 ل،ن بعد انتهائهم من العميالمتفوقتعلم الطالب إثراء 
ذوي الطالب عدم وجود إجراءات فاعلة لرعاية مع 

، حيث عدم الحرص على التحصيل المتدني
كتفاء بتقديم إرشادات عامة غير واالمشاركتهم، 
كسبهم ال ت   قديم بعض األنشطة بصورة  أو ت  مخطط لها، 

م ، أو عدالمهارات المطلوبة كما في اللغة اإلنجليزية
 .الهم جميعً  المقدمة مولية المساندةش  

  هارات مي نمت  ال يستجيب معظم الطالب لألنشطة التي
التفاعل  يفن و تفاوت المتفوقي، و لديهم التفكير العليا

ها، كمهارات التحليل في اللغة العربية، واستنتاج مع
 القاعدة في الرياضيات، واالستقصاء في العلوم.

   ير ة والواجبات بصورة غح أعمال الطالب الكتابي  ح  ص  ت
، في بعضها كالرياضيات المقدم ة الكم  منتظمة، مع قل  

ة قل  و في بعضها كاللغة اإلنجليزية، حيح ة دقة التصوقل  
مع تقديمها بصورة  تقديم التغذية الراجعة حولها،

 موحدة.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  األكاديمي. همإنجاز نحو الطالب في مستوى توقعات المعلمين 

 تهم نحو التعلم.التعليم والتعلم، وتحفيز الطالب ورفع دافعي   التوظيف الفاعل إلستراتيجيات 

   تها.إدارة الدروس؛ بما يضمن رفع إنتاجي 

   مة ما يقدم للمرحلة العمرية.ءال، وم  د من حدوث التعلم لدى الطالبتوظيف أساليب التقويم الفاعلة، والتأك 

  ،الكتابية.عمال ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألمساندة الطالب 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

   ي سلوكنم  المدرسة بعض البرامج التي ت  دم ق  ت 
"مشروع نجم الصف" و"الحصص الطالب، مثل: 

اإلرشادية"، وتقوم بدراسة بعض الحاالت الخاصة، 
م في سهلم ت  ذه البرامج ه ة، إال أن  كالحاالت النفسي  

نقص و  قلتها، وعدم فاعليتها، في ظل   ؛عيهمو   تنمية
 .يناالجتماعيالمرشدين  عدد

 ب، لتحليل نتائج الطالبرنامج إلكتروني  لدى المدرسة
يث ال مهم بصورة كافية، حعل  ستفيد منه في دعم ت  ال ت  
الطالب ذوي التحصيل وجد سياسة واضحة لدعم ت  
الب، طكبر من الاأل لون الشريحةشك  متدني، والذين ي  ال

، كاستقطاع جزء جهود فرديةويقتصر دعمهم على 
تنمية المهارات األساسية، وبرنامج من الدروس ل
ق دم كما ت  ة" للمراجعة قبل االمتحانات، "الساعة الذهبي  

ابقة ، ومسكالفريق العلميللمتفوقين،  ةبرامج قليل
في اللغة اإلنجليزية، هذا بخالف  "القصة القصيرة"

 ،صعوبات التعلم في برنامجهمالدعم المناسب لطالب 
 .هضهم منج بعخر  ة، وت  لفاتهم الفردي  سه م  ك  ع  والذي ت  

   اهبهم ي مو نم  ري المدرسة خبرات بعض الطالب، وت  ث  ت
، كزيارة وكالة أنباء القليلة في األنشطة الالصفية
 ."المونتاج والفوتوشوب"البحرين، وتقديم ورشة 

  تعمل المدرسة على توفير بيئة آمنة، كتطبيق عملية
ضية، واإلشراف ر  اإلخالء، ومتابعة الحاالت الم  

عدم فتح  نصراف الطالب، غير أن  االمناسب على 
دخول  رخ  أ  المخارج في أحد المباني التعليمية، وت   كل  

ل قل  ي   ؛ا بالحافالتوصولهم باكرً  لمدرسة بعدالطالب ل
 ا.ها أكثر أمنً ل  ع  من ج  

   جبة و ة للمحتاجين كدم المدرسة المساعدات المادي  ق  ت
ا ا مناسبً قدم دعمً ، وت  اإلفطار والنظارات الطبية

، كتوفير الكرسي ةذوي اإلعاقات الجسدي  لطالب ل
 .المتحرك

   الدمج، صف   لطالبا فاعاًل المدرسة دعمً دم ق  ت
 ،اعةة كالزر الحياتي  و  ةكإكسابهم المهارات األكاديمي  

 طالبل امتفاوتً  اقدم دعمً ت  دار المسنين، و  ةوزيار 
 .ل الحاالتك  م ع  ا لعدم د  ؛ نظرً اضطرابات النطق

   حاقهم د باستقبالهم قبل التد  ئ المدرسة الطالب الج  هي  ت
ا إضافًة إلى تنظيمه، تعريفيبها، وتقديم برنامج 
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 نهعالم الم  معرض ، و المدارس الثانويةات إلى زيار ال
لطالب الصف الثالث، إال أنها لم تكن كافية إلعدادهم 

 .للمرحلة التعليمية المقبلة

   دودة، بصورة مح لدى الطالب ةى المهارات الحياتي  نم  ت
ل أفض المشكالت، مع تنمية بعضها بصورة   كحل  
.بالحواسية، وصيانة ، كاإلسعافات األولي  هملبعض

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   راسة الحاالت الخاصة.برامج تنمية وتعزيز السلوك اإليجابي لدى الطالب، ود 

   ا، ومتابعة دخول الطالب إلى المدرسة صباحً أكبر لسالمة البيئة المدرسية وأمنهاتخذة في ضمان التدابير الم. 

 .تلبية احتياجات الطالب التعليمية بفئاتهم المختلفة 

  لديهم ةوتنمية المهارات الحياتي   ،الطالبإثراًء لخبرات  ؛األنشطة الالصفيةتنو ع. 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

   حليل تك، عدة يم المدرسة واقعها باستخدام أدواتق  ت
(SWOT ،)،ن م مستفيدةً  وتحليل نتائج الطالب

مراجعة تقرير الو  ،الم تميزةنموذج المدرسة البحرينية 
ي بعض ا فالتقييم لم يكن دقيقً  هذا إال أن  ، السابقة

 ستفد منه بصورة كافية في التركيزجوانبه، ولم ي  
 أولويات العمل التي جاءت كثيرة وم تشعبة.على 
مع اختالف تقييمات المدرسة في استمارة هذا، 

األحكام التي أصدرها فريق مع التقييم الذاتي، 
 .في جميع المجاالت المراجعة

   تم  عمل المدرسة وفق أكثر من خطة عامة، ي  ت 
لف مخت نمكافية  دون مشاركة تحديثها باستمرار

يحقق وحدًة في األمر الذي ال  ؛المدرسية القيادات
 العمل المدرسي. لتسييره وج  ت  ال

   في بنائها على جوانب الخطط المدرسية زت ك  ر
ير غكتطوير فاعلية عمليتي التعليم والتعلم،  ،عدة
همة م على جوانب أخرىبصورة كافية ز رك  لم ت  أنها 

وتنمية السلوك اإليجابي  رفع نسب اإلتقان،ك
ة الدقة في تحديد مؤشرات األداء، مع قل   ،لطالبل
ة ارتباط خطط األقسام التشغيلية بالخطط قل  و 

يم والتعلم، وتنمية أهداف التعلما في كالعامة، 
س تلك اانعك؛ األمر الذي أدى إلى مهارات الطالب

الخطط على مجاالت العمل المدرسي بصورة غير 
ت تفاو  و عدم استقرار القيادة العليا، في ظل   ؛مالئمة

 معلميونقص أغلب عملها بروح الفريق الواحد، 
ودة المتابعة، ، األوائل المواد األساسية يث حوق ل ة ج 

أثر  من على اإلجراءات بصورة أكبرالتركيز فيها 
 .على أرض الواقع الفعلي التطبيق

   م المدرسة بعض برامج التمهين للمعلمين، مثل: قد  ت
 فية،اإلدارة الصوورشة الزيارات الصفية التبادلية، 

رامج ت ع د  بها واجتماعات األقسام األسبوعية، إال أن  
م عمليات التعلي تطويرسهم في لم ت  غير فاعلة 

 ،ةقييم الزيارات الصفي  ت   عدم دقة في ظل   ،والتعلم
نحو إنجاز الطالب  توقعاتال ف  ق  انخفاض س  و 

 .ركيز على نسب النجاحالت  واالكتفاء ب، األكاديمي

   لديها بعض العاملين ض القيادة العليافو  ت 
م األول في المعل  مهام ببصالحيات، كالقيام 

 واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، ،الرياضيات
ة ق اللغنس  مة بين م  ب بعضهم على ذلك، كالتوأ  ر  د  وت  

 .م األول للعلومالعربية والمعل  

   نتسبيم  معظم ة بين تسود العالقات اإليجابي 
ديها للعاملين اة القيادة المدرسي  المدرسة، مع تحفيز 

ظيم نببعض الوسائل، كشهادات الشكر والتقدير، وت  
 رقمي"ز السابقة "التمي  م  عقد اللقاءات االجتماعية، و 

لك لم ذ ، إال أن  التعليم اإللكترونيالتي تحفز نحو 
 سهم في تحسين األداء العام.ي  

   ف المدرسة مواردها ومرافقها في مجاالت وظ  ت
اإللكتروني، ومركز مصادر العمل، كالعارض 

ي نم  ت   التي بعض المرافق ها، مع عدم استغاللالتعلم
دم ي المعادن والنجارة؛ لع، كورشت  ةالمهارات الحياتي  

 وجود معلمين لتلك المواد.



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 12                                                                              2018أبريل  25–23  -مدينة حمد اإلعدادية للبنين مدرسة –تقرير المراجعة 

  المجتمع تتواصل المدرسة مع بعض مؤسسات
 محمية، وزيارة مد الصحيالمحلي، كمركز مدينة ح

واالستفادة من مدرسة القيروان اإلعدادية  العرين،

ء اللبنات في التمهين، إضافة إلى التواصل مع أولي
ساعات ، وتفعيل التدريسهم اللغة الفرنسيةاألمور، ك
.المكتبية

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ،حيد وجهة العمل المدرسي.وتو عمليات القيادة واإلدارة 

 ،ألقسام متبوعة بخطط ا ة إستراتيجية واحدة،بناء خطالدقة، واالستفادة من نتائجه في  من حيث التقييم الذاتي
فع سقف ر و  ،األداء العام مستوى رفع بما يضمن متابعة جودة التنفيذ؛مع  وفق مؤشرات أداء واضحة،التشغيلية؛ 

 توقعات نحو الطالب.ال

  فع إنجاز الطالب ر تحسين عمليتي التعليم والتعلم، و في  تابعة أثرهامة للمعلمين، وم  قد  المهنية الم   التنميةبرامج
 األكاديمي.
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 مدينة حمد اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Hamad Town Intermediate Boys اإلنجليزية(اسم المدرسة )باللغة 

 1987 سنة التأسيس

 1205مجمع  – 504طريق  – 173مبنى  العنوان

 مدينة حمد/ الشمالية المدينة/ المحافظة 

 17413866 الفاكس 17413329 17413329 أرقام االتصال

 hamadtown.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الشبكةالموقع على 

 سنة 15–13 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7–9 - 

 902 المجموع - اإلناث 902 الذكور عدد الطلبة

 .والمحدودينتمي 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

 - - - 9 9 9 - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنيين 3إداريين، و 9 عدد الهيئة اإلدارية

 77 التعليميةعدد الهيئة 

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنتان 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 المدرسة

  غ ي رت  على المدرسة في األعوام الدراسية الثالثة الماضية، وكذا مديرين تعاق ب خمسة 
 ،سةالمدر  تعيين مدير :، كان آخرهاخاللها باستمرارن ي  المساعد   المدرسة ي  مدير  
 .2017-2016 ن في العام الدراسي الماضيي  مساعد  ال المدرسة ي  ومدير  

   دون توفير البديل. ن للرياضيات واللغة العربية،يين األول  ي  علم  نقل الم 
  وذلك على 2018-2017تعيين سبعة معلمين للمواد األساسية في العام الدراسي ،

 .لغة إنجليزية (1)لغة عربية،  (1)علوم،  (2)رياضيات،  (3النحو التالي: )
 


