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  المقدمة
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 لمدرسةاتقرير 

 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

انخفاض وعي القيادة المدرسية بآليات التقييم  •
، هتوشمولي تهعدم دقعلى ا سلبً مما انعكس ؛ الذاتي

 هاخطط تطويرو  ،ولوياتهاأل المدرسة تحديدو 
، دقيقةمؤشرات أداء  والتشغيلية وفق، ةاإلستراتيجي

 .ة واضحةتنفيذ، ومتابعآليات و 
تحقيق الطالب نسب إتقان منخفضة، ومتدنية في  •

سيما في  الغالبية العظمى من المواد األساسية، ال
الصف الثالث اإلعدادي، مع تقدمهم بصورة غير 

 مالئمة في معظم الدروس.
فاعلية عمليتي التعليم والتعلم من حيث عدم ضعف  •

دافعية  في استثارة يةستراتيجيات التعليماإل
وتوليهم األدوار  ،وتنمية ثقتهم بأنفسهم ،الطالب
، أساليب التقويمعالوة على ضعف ، القيادية

في تلبية  واستثمار وقت التعلم بصورة منتجة
المختلفة،  بفئاتهم للطالب التعليمية االحتياجات

 .خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني
انخفاض مستوى وعي الطالب، وقيامهم ببعض  •

السلوكيات غير المرغوبة، إضافة إلى عدم كفاية 
مما أدى إلى ؛ اإلجراءات المتبعة حيالها

 استمراريتها.
انصراف آمن  لتأمين عدم كفاية اإلجراءات المتبعة •

 .للطالب
 ،اإلعاقةذوي للطالب الدعم المناسب المقدم  •

 .في برامجهم الخاصة طالب صعوبات التعلمو 
، مؤسسات المجتمع المحليعالقة المدرسة مع  •

 رضا الطالب وأولياء أمورهم.حصولها على و 
 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 .في برامجهم الخاصةذوي اإلعاقة، وطالب صعوبات التعلم للطالب الدعم المقدم  •

 ل المدرسة المناسب مع مؤسسات المجتمع المحلي.تواص •
 
 

 التوصيات
واتخاذ التدخل من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ لتقديم الدعم للمدرسة، وتحسين أدائها العام،  •

 :اآلتي الالزم في
ودقيق، واالستفادة من نتائجه في تطوير  تطوير العمليات اإلدارية، بما يضمن تطبيق تقييم ذاتي شامل ‒

 الخطط اإلستراتيجية، والتنفيذية، وفق أولويات التطوير، ومتابعة جودة تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة
 ا للطالبصيانة المبنى المدرسي، وتأمين انصراف أكثر أمنً  ‒
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 .، ومرشد اجتماعي ثان  اسيةاألس موادجميع الالبشرية المتمثل في المعلمون األوائل ل سد نقص الموارد ‒

 رفع مستوى وعي الطالب، وتنمية سلوكهم اإليجابي. •

رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، وتنمية مهاراتهم األساسية في جميع المواد  •
 األساسية.

 :اآلتي والتعلم، بحيث تركز علىلتحسين فاعلية عمليتي التعليم ؛ تطوير برامج التمهين المهني للمعلمين •
 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة ‒
 إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجية ‒
 التعليمية المختلفة الطالب بفئاتهم توظيف أساليب تقويم فاعلة؛ لتلبية احتياجات ‒
 األدوار القيادية. دافعية الطالب نحو التعلم، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وإتاحة الفرص لهم لتولي استثارة ‒

 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ثبات فاعلية أداء المدرسة، وأغلب مجاالت  •
تراجعها و المراجعة في المستوى غير المالئم، 

: التطور الشخصي والمسئولية نفي مجالي
االحتياجات االجتماعية، والتمكين وتلبية 

من المستوى المرضي إلى المستوى  الخاصة
غير المالئم من المراجعة السابقة، وبعد مرورها 
بزيارتي متابعة حصلت في آخرها على حكم "قيد 

 .التقدم"
وعدم الدقة قلة فاعلية عمليات التقييم الذاتي،  •

تقييم الزيارات الصفية، واختالف تقييمات  في
 حكاماألم الذاتي عن المدرسة في استمارة التقيي

المراجعة، بواقع درجة  التي توصل إليها فريق
تطابقها في في جميع المجاالت، باستثناء واحدة 

 مجال اإلنجاز األكاديمي.
ضعف التخطيط اإلستراتيجي، واالعتماد على  •

خطط تشغيلية عامة ال تركز على معالجة 

ما فيي تحتاج إلى تطوير، خاصًة تالجوانب ال
طور الشخصي للطالب، وإنجازهم يتعلق بالت
 األكاديمي.

فاعلية برامج التطوير المهني على ضعف  •
عمليات التعليم تحسين أداء المعلمين، وتطوير 

 .والتعلم
 والمتمثلة في ،التحديات التي تواجهها المدرسة •

 :التالي
ضعف مهارات الطالب األساسية عند  ‒

 التحاقهم بها
قدم المبنى األكاديمي الخاص بالصف  ‒

األول اإلعدادي، وحاجة المدرسة إلى 
 الصيانة باستمرار

 نقص الموارد البشرية المتمثل في ‒
، األساسيةلمواد لجميع ان األوائل يالمعلم

 .ثان   ومرشد اجتماعي
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  المخرجاتجودة 
 

 غير مالئم" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

في العام في االمتحانات الوزارية يحقق الطالب  •
نسب نجاح متفاوتة،  ،2019-2018الدراسي 
متوسط، في المستويين ال نصفهاجاء 

 ،%54ما بين  تراوحتحيث  منخفض،الو 
أعالها في اللغة اإلنجليزية  كان %،91و

بالصف األول اإلعدادي، وأدناها في 
 الرياضيات بالصف الثالث اإلعدادي. 

يحقق الطالب نسب إتقان منخفضة ومتدنية في  •
الغالبية العظمى من المواد األساسية في العام 

، تراوحت ما بين 2019-2018الدراسي 
%، جاء أدناها في الرياضيات 38و، 12%

العربية  تينالث، وأعالها في اللغبالصف الث
بالصف األول، واإلنجليزية بالصف الثاني، عدا 

%، 52 بلغت تحقيقهم نسبة إتقان مرتفعة
في % بالصف األول 40بلغت  وأخرى متوسطة

 .والرياضيات على الترتيباللغة اإلنجليزية 
تتباين نسب النجاح مع نسب اإلتقان في أغلب  •

مستويات  تعكسالتي المواد األساسية، و 
في أكثر من ثالثة أرباع غير المالئمة  الطالب

 الصفوف. دروس المواد األساسية في جميع
يكتسب الطالب مهارات اللغة العربية بصورة  •

غير مالئمة، مثل: القراءة الجهرية، والتعبير 
الكتابي، وتطبيق القواعد النحوية كإعراب 
المفعول المطلق، مع اكتسابهم مهارة استخراج 

تحليلهم النص األدبي عند صيغ الجمالية ال
 بالصف الثالث بصورة أفضل.

-للغة اإلنجليزية طالب مهارات ايكتسب ال •
غير مالئم، خاصة مستوى ب -بشكل عام

التحدث والكتابة، وفهم مضمون النص، 
 توظيف القواعد النحوية.و 

يكتسب الطالب المهارات الحسابية بصورة غير  •
مالئمة، كمهارة حل المعادالت اآلنية عن طريق 
الحذف بالصف الثالث، وحل مسائل لفظية 
حول النسبة والتناسب بالصف الثاني، إضافة 

إجراء العمليات  فيإلى قدرتهم المحدودة 
على المعادالت الخطية األساسية الحسابية 

 بالصف األول.
الطالب المعارف العلمية بصورة غير يكتسب  •

مالئمة، مثل التعرف على العوامل المؤثرة في 
الضغط بالصف الثاني، والتعرف على شروط 

 حدوث الشغل بالصف األول.
عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من  •

 ، نالحظ2019-2018إلى  2016-2017
نسب النجاح المرتفعة في اللغة في تذبذب  وجود

بقية المواد األساسية، نسب في وتراجًعا لعربية، ا
 خاصة العلوم والرياضيات.

يتقدم الطالب بصورة غير مالئمة في معظم  •
الدروس، وكذلك في األعمال الكتابية، والبرامج 
المدرسية، خاصة الطالب ذوي التحصيل 
المتدني؛ لضعف مهاراتهم األساسية، ومحدودية 

تقدم لية نسبية لالمساندة المقدمة لهم، مع أفض
 .، وطالب صعوبات التعلملمتفوقينالطالب ا
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مهارات التعلم بمستوى غير  يكتسب الطالب •
، كاستقصائهم مفهوم النظائر بصورة عامة مالئم

الصف طالب  قدرة بعضباستثناء في العلوم، 

على توظيف مهارة تحويل المسائل األول 
 اللفظية إلى معادالت رياضية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .المهارات األساسية في جميع المواد الدراسية، واكتسابهم مستويات الطالب •

في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة الطالب ذوي التحصيل وفق قدراتهم التعليمية المختلفة بفئاتهم تقدم الطالب  •
 .المتدني

 التعلم في الدروس، وخارجها.مهارات من  تمكن الطالب •
 
 

  غير مالئم"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

أغلب الطالب سلوكيات غير مرغوبة ظهر ي   •
، إضافة المدرسة ممتلكاتوإتالف كالمشاجرات، 
؛ األمر الذي اوجسدي   الفظي  لزمالئهم إلى إساءاتهم 

أساليب ب ذلك حيالبعض المعلمين أدى إلى تعامل 
توجه أغلبهم نحو عدم ا في أثر سلبً  غير تربوية؛

 من شعورهم باألمن النفسي، ، وحد  بفاعلية التعلم
ضعف اإلجراءات المتبعة من قبل المدرسة  في ظل

 السلوكيات.تلك في معالجة 
الطالب قدرة محدودة على االنسجام،  بدي أغلبي   •

والتعايش، حيث توجد حاالت من التنمر على 
بعض الطالب من ذوي الثقافات األخرى، على 
الرغم من مشاركاتهم المناسبة في االحتفاالت 
الوطنية كمهرجان "البحرين أوال"، ومساهماتهم في 

كفعالية "عيد األم"،  واالجتماعية، المناسبات الدينية
كتنظيفهم دور  ،عمال التطوعيةألهم ببعض اوقيام

 العبادة.

 ؛الطالب بصورة محدودة في معظم الدروسيساهم  •
تنم عن ضعف دافعيتهم، وقلة حماسهم نحو إذ 

التعلم، حيث ندرت مبادرتهم لطرح األسئلة، 
وظهرت ثقتهم بالنفس بصورة أقل من المتوقع؛ 
نتيجة ضعف مهاراتهم األساسية، ومحدودية إتاحة 

لفرص للمشاركة في دروس المواد األساسية، في ا
الوقت الذي ظهرت مشاركاتهم بصورة أفضل في 
دروس المواد غير األساسية؛ لتوليهم بعض األدوار 
فيها، مع اقتصار مشاركاتهم خارج الصفوف 
بصورة كبيرة على األنشطة الرياضية، التي يحققون 
فيها مراكز متقدمة ساهمت في حصولهم على كأس 

 تفوق الرياضي لسبع سنوات متتالية.ال
يتواصل الطالب مًعا بصورة ضعيفة، ال تساعد  •

في مساندة بعضهم  تجاربهم على استفادتهم من
بقلة المرونة فيما بينهم ، حيث اتسم التواصل بعضا

في تبادل اآلراء، وضعف القدرة على اإلقناع، كما 
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ظهر تواصلهم مع بعض المعلمين بصورة غير 
 صها أدب الحوار.الئقة، ينق

ا، ا محدودً ا وبيئي  ا صحي  وعيً  الطالبيظهر أغلب  •
اتضح من خالل كثرة كتاباتهم على جدران 
الصفوف، والمرافق، وإتالفهم بعض المقاعد، 
إضافة إلى قيام فئة من الطالب بالتدخين، وشراء 
أطعمة غير صحية من خارج المدرسة وقت 

بعض  االنصراف، على الرغم من مشاركاتهم في
 صحتي أغلى ما أملك"." مثل: ،الفعاليات الصحية

يبدي معظم الطالب قدرة محدودة على التنافس  •
واالبتكار داخل الدروس، حيث تحرص قلة منهم 

في على اقتراح حل آخر لبعض المسائل الحسابية، 
كان التنافس أفضل في األنشطة الرياضية  حين

 كدوري كرة القدم.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .التزام الطالب السلوك الحسن، وشعورهم باألمن النفسي •

 .دافعية الطالب نحو التعلم، وثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية •

 .المهارات التواصلية بين الطالب داخل الدروس، وخارجها •

 الصحي والبيئي لدى أغلب الطالب. الوعي •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

يوظف المعلمون إستراتيجيات تعليم وتعلم غير  •
 فاعلة، كالمناقشة والحوار، واألسئلة من أجل التعلم

أكثر من  تالمالئمة التي مثلفي الدروس غير 
كان المعلم و ، ثالثة أرباع دورس المواد األساسية

ا في ؛ مما أثر سلبً يةميالتعلالعملية  فيها هو محور
على تفاعل الطالب، وقلل من دافعيتهم نحو التعلم، 

كالعارض  ،توظيف الموارد التعليمية من رغمال
إتاحة بعض و اإللكتروني، واألفالم التعليمية، 

، للطالب المتفوقين لتولي بعض األدوار فرصال
 .هامنمحدود في عدد الطالب المعلم  كدور

ن دروسهم بصورة غير منظمة، ييدير معظم المعلم •
التسلسل في عرض المحتوى  ضعفمن حيث 

المقدم، وتفاوت وضوح اإلرشادات، والتعليمات 
المتعلقة بحل األنشطة التقويمية، إضافة إلى 

اإلطالة في بعض من حيث  ضعف إدارة الوقت
األنشطة االستهاللية، وعدم تناسب األنشطة مع 

المتاح لها، وسرعة االنتقال بينها دون التأكد  الوقت
االعتماد على أساليب إلى جانب من حدوث التعلم، 

الفئة العمرية للطالب؛ األمر و تناسب تتحفيز ال 
في ظهور بعض السلوكيات غير  ساهم الذي

معها  تعامل ؛ل فئة من الطالبمرغوبة من قبال
 .تربوية غير ن بصورةميالمعل بعض

كان التركيز فيها  ،المعلمون أساليب تقويم يوظف •
على التقويمات الشفهية، والكتابية الجماعية، التي 

كفايات و مالَءمِتها اتسمت ببساطتها، وعدم 
مما أدى إلى قلة فاعليتها في  ؛المقررات الدراسية

حيث تلبية االحتياجات التعليمية للطالب، 

الطالب الحل في معظمها على فرص  تاقتصر 
تغذية  تقديمالمتفوقين، دون حرص المعلمين على 

تركز على عالج الجوانب التي تحتاج كافية  راجعة 
عالوة على اعتماد إلى تطوير في أداء الطالب، 

 من أقرانهم دون وعي. نقل اإلجابات همبعض
المعلمون قدرات الطالب بصورة غير يتحدى  •

مالئمة، بالتركيز على األسئلة الشفهية المباشرة، 
والتي تعتمد بصورة كبيرة على مستويات التفكير 

بعض تلقين مصطلحات و  ،كالحفظ والتذكر ،الدنيا
تفكير المهارات بعض  همتوظيفباستثناء الدروس، 

العالقة بين الضغط ومساحة ، كاستنتاج ياعلال
 . من قبل فئة من الطالب المتفوقين السطح

يتم توظيف التكنولوجيا بصورة غير كافية،  •
اقتصرت على توظيف السبورة الذكية في قلة من 

االستفادة من  دون  كأداة عرض إلكتروني الدروس
خصائصها؛ األمر الذي لم يساهم في تحسين 

انعكاسها على و  فاعلية عمليتي التعليم والتعلم،
 تنمية قدرات الطالب بصورة مناسبة.

أعمال كتابية ال أنشطة و يكلف المعلمون الطالب ب •
على الرغم -ويعتمد الطالب ، فيها التمايز ىراعي

 جاباتاإل على نقل -من اختالف مستوياتهم
 ، كما أن   أنشطة العلومما في بعض ك ،نموذجيةال

ويبها، وتعزيزها بالتغذية الراجعة جاءت متابعة تص
على تلبية  بصورة محدودة؛ مما قلل من قدرتها

التعليمية، خاصة الطالب ذوي  الطالب احتياجات
التحصيل المتدني.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .ستراتيجيات تعليم وتعلم تجعل الطالب محور العملية التعليميةإتوظيف  •

 .أساليب التحفيز، وإدارة وقت التعلم بصورة فاعلة ومنتجة •

توظيف أساليب تقويم فاعلة تتناسب مع كفايات المواد الدراسية؛ واالستفادة من نتائجها في دعم الطالب، خاصة  •
 .الطالب ذوي التحصيل المتدني

 .مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابية •

 التكنولوجيا، بما يضمن تنمية قدرات الطالب. توظيف •
 
 

 غير مالئم" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

ا، إال أن المدرسة بتشخيص طالبها أكاديمي  تقوم  •
استفادتها من نتائجه في تلبية احتياجاتهم 
التعليمية على اختالف فئاتهم جاءت محدودة، 

"أقبل التحدي" للطالب ذوي  حيث تقدم برنامج
 - وهم الشريحة األكبر - التحصيل المتدني

بصورة غير واضحة األهداف، وغير منتظمة؛ 
 ا تقدم دعمً أن ها في حين تقدمهم، ا في سلبً مما أثر 
للطالب المتفوقين؛ بتكريمهم في حفل متفاوًتا 

ودعًما التفوق، وإشراكهم في اللجان المدرسية، 
لطالب صعوبات التعلم في  اأفضل نسبي  

برنامجهم الخاص الذي ساهم في تخرج عدد 
 منهم.

تقوم المدرسة بدراسة بعض الحاالت السلوكية  •
للطالب كاالكتئاب، والصمت االختياري، مع 

 مثل ،محدود في معظمها، وتقدم برامج تحسن
"تهادوا تحابوا"، و"الطالب الذهبي"؛ لتعديل 

أثر هذه  مقبولة، إال أن  السلوكيات غير ال
اإلجراءات على تعديل سلوكهم جاء بصورة غير 
مالئمة، خاصًة في ظل وجود مرشد اجتماعي 

وطبيعة  ،واحد، بما ال يتناسب وأعداد الطالب
مرحلتهم العمرية، أو عدد المشكالت السلوكية، 

ا ا مناسبً ا مادي  تقدم دعمً في حين أنها وطبيعتها، 
رطاسية، ومعونة الشتاء، بتوفير الق ،للطالب

وتهيئ طالبها الجدد بتعريفهم مرافقها، والئحة 
 االنضباط الطالبي.

ا من األنشطة ا محدودً المدرسة عددً تقدم  •
الالصفية التي تركزت في األنشطة الرياضية، 

فعاليات الطابور الصباحي، ومسابقات  وبعض
إثراء خبرات ا في سلبً مما أثر  ؛"الروبوتكس"

تهيئتها في مقابل الطالب وصقل مواهبهم، 
المناسبة لطالب الصف الثالث بتقديم محاضرات 

 عن نظام توحيد المسارات.
بتدريب منتسبيها على عملية تقوم المدرسة  •

اإلخالء، وحصر الحاالت المرضية، ومتابعتها، 
"الغذاء  صحية كبرنامجالفعاليات بعض الوتنظيم 

تتواصل مع الجهات المعنية بشأن الصحي"، كما 
ا على سالمة التي تمثل خطرً  بعض األمور

تحتاج إلى المباني المدرسية إال أن  ،منتسبيها
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لم تخضع للصيانة منذ إنها حيث  ،صيانة شاملة
خاصة مبنى الصف األول ، فترة طويلة

صادر ركز ماإلعدادي، والصف الملحق بم
 انصراف عالوة على الحاجة إلى تأمينالتعلم، 

خاصة عند عبورهم الشارع  ،للطالب امنً أ أكثر
 المقابل للمدرسة. 

تدعم المدرسة الطالب ذوي اإلعاقة بصورة  •
مناسبة، بتوفيرها المنحدرات، ودورات المياه 

األنشطة  ومشاركتهم في مشاهدةالخاصة بهم، 
؛ مما الرياضية أثناء الفسحة بصحبة أصدقائهم

 .درسيةساهم في دمجهم في الحياة الم

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .المقدمة للطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدنياألكاديمي برامج الدعم  •

 .ومساندتهم عندما يكون لديهم مشكالت ،دعم التطور الشخصي للطالب •

 .ومواهبهم ،األنشطة الالصفية التي تعزز خبرات الطالب •

  لتوفير انصراف آمن للطالب. ؛اأكثر تنظيمً إجراءات اتخاذ المبنى المدرسي، و  صيانة •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

م المدرسيييييييييية واقعهييييييييييا باسييييييييييتخدام تحليييييييييييل ت قييييييييييي ِ  •
(SWOT) مسييييييتفيدة ميييييين نمييييييوذج المدرسيييييية ،

البحرينييييييييييييية المتميييييييييييييزة، ونتييييييييييييائج المراجعييييييييييييات 
السيييييييييابقة، إال أن ذليييييييييك التقيييييييييييم افتقييييييييير إليييييييييى 
الدقيييية فييييي تحدييييييد أولويييييات العمييييل المدرسيييييي، 
والجوانيييييييييييب التيييييييييييي تحتييييييييييياج  إليييييييييييى تطيييييييييييوير، 
خاصيييييييية المتعلقيييييييية بفاعلييييييييية عمليتييييييييي التعليييييييييم 
واليييييييتعلم، إضيييييييافة إليييييييى  االخيييييييتالف ميييييييا بيييييييين 

درسيييييييييية فييييييييييي اسييييييييييتمارة التقييييييييييييم تقييمييييييييييات الم
اليييييييييييذاتي واألحكيييييييييييام التيييييييييييي أصيييييييييييدرها فرييييييييييييق 

فيييييييي جمييييييييع واحيييييييدة المراجعييييييية، بواقيييييييع درجييييييية 
مجيييييال اإلنجييييياز يمهيييييا تقيالمجييييياالت، باسيييييتثناء 

 األكاديمي بالمستوى غير المالئم.
ت عيييييييييد المدرسييييييييية خطتهيييييييييا اإلسيييييييييتراتيجية وفقيييييييييا  •

لنتييييييييائج تقييمهييييييييا الييييييييذاتي الييييييييذي لييييييييم يالمييييييييس 
ا فييييييي ممييييييا أثيييييير سييييييلبً  واقعهييييييا بصييييييورة دقيقيييييية؛

بنييييييياء تليييييييك الخطييييييية، حييييييييث ليييييييم ييييييييتم التركييييييييز 
ضيييييييييعف كعلييييييييى التحييييييييديات التيييييييييي تواجههييييييييا، 

 المهيييييييييييييارات األساسيييييييييييييية للطيييييييييييييالب، كميييييييييييييا أن  
تطبيقهيييييييا الفعليييييييي ليييييييم يكييييييين مناسيييييييًبا، خاصييييييية 

جييييييودة عمليتييييييي التعليييييييم متابعيييييية فيمييييييا يتعلييييييق ب
واليييييييييييييييتعلم، والسيييييييييييييييلوكيات غيييييييييييييييير المرغوبييييييييييييييية 

عليييييى تنفييييييذ التركييييييز و مييييين الطيييييالب، الصيييييادرة 
أكبيييييير مييييين متابعيييييية جييييييودة بصييييييورة اإلجيييييراءات 

أن عييييييدم وجييييييود معلمييييييين أوائييييييل التنفيييييييذ، كمييييييا 
ضيييييعف  ا عليييييىللميييييواد األساسيييييية انعكيييييس سيييييلبً 

بآلييييييييييييات التقيييييييييييييم  المدرسييييييييييييةوعيييييييييييي القييييييييييييادة 

الييييذاتي، خاصيييية قييييدرتها علييييى تحديييييد الجوانييييب 
 قسيييييييييياماألالتييييييييييي تحتيييييييييياج إلييييييييييى تطييييييييييوير فييييييييييي 

التشييييييييغيلية،  هيييييييياخططبنيييييييياء  األكاديمييييييييية عنييييييييد
تحديييييييد أو دون  ،عامييييييةجيييييياءت بصييييييورة التييييييي 

 .أولوياتهاتركيز على 

تقيييييوم المدرسييييية بحصييييير االحتياجيييييات التدريبيييييية  •
للمعلمييييييين، وتعقييييييد جلسييييييات التطييييييوير المهنييييييي 
لألقسيييييام التعليميييييية، وتنفيييييذ الزييييييارات الصييييييفية، 

مثييييييييييل "التييييييييييدريس  ،وتقييييييييييدم الييييييييييور  التدريبييييييييييية
لمعلميييييين الوقيييييت"، كميييييا تقيييييدم ل إدارةو" ،الجييييييد"

الجييييييييدد برنييييييييامج "حقيبيييييييية المسييييييييتجدين"؛ إال أن 
انعكييييياس أثييييير هيييييذه اإلجيييييراءات ظهييييير بصيييييورة 

نتيجييييية ضيييييعف  ؛محيييييدودة عليييييى أداء المعلميييييين
متابعيييية أثيييير التييييدريب، وضييييعف مسييييتوى الدقيييية 

 في تقييم الزيارات الصفية.

تسود العالقات اإليجابية بين قيادة المدرسة،  •
كريم األفضل ومنتسبيها، وتعمل على تحفيزهم  بت

و"المعلم  ،"معلم الشهر" :نمنهم ضمن مسابقتي
 عن منحهم شهادات الشكر المبادر"، فضاًل 

وتفويض الصالحيات لبعض المعلمين،  ر،والتقدي
ا للنقص في القيادة كالقيام بمهام التنسيق؛ سد  

ن أثر أالوسطى في جميع المواد األساسية، إال 
العام ذلك كله لم ينعكس على تحسن األداء 

 للمدرسة.

توظييييف المدرسيييية مرافقهييييا ومواردهييييا فييييي العملييييية  •
التعليمييييييييية بصييييييييورة غييييييييير مالئميييييييية فييييييييي تعزيييييييييز 
خبيييييييرات الطيييييييالب، كتوظيفهيييييييا المحيييييييدود لمركيييييييز 
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فيييييييي حيييييييين مصيييييييادر اليييييييتعلم، ومختبييييييير العليييييييوم، 
جييييييييييييياء تفعيييييييييييييييل بعييييييييييييييض المرافييييييييييييييق كالصييييييييييييييف 

والمالعيييييييييب الرياضيييييييييية  ،لكترونيييييييييي، والمرسيييييييييماإل
 بصورة أفضل.

تتواصيييييييييل المدرسييييييييية ميييييييييع مؤسسيييييييييات المجتميييييييييع  •
المحلييييييي بصييييييورة مناسييييييبة، فييييييي تعزيييييييز خبييييييرات 

الطيييييالب، كتعاونهيييييا ميييييع "مركيييييز يوسيييييف إنجنيييييير 
لتييييييوفير األدوييييييية، ومتابعيييييية الطييييييالب  ؛الصييييييحي"

ذوي السييييييييييمنة المفرطيييييييييية بالتعيييييييييياون مييييييييييع قسييييييييييم 
التربييييييييية الرياضييييييييية،  وتتواصييييييييل مييييييييع المجلييييييييس 
البليييييييدي، ومجليييييييس اآلبييييييياء فيييييييي حيييييييل مشيييييييكالت 

 الماء في بعض المرافق. تسرب

 

 

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

 .لمتابعةواتنفيذ وآليات واضحة لل، دقيقةمؤشرات أداء ة والتشغيلية وفق الخطط اإلستراتيجي •

؛ بما يسهم في تحسين عملييتي التعليم احتياجاتهم، ومتابعة أثرها حسبتطوير برامج التطوير المهني للمعلمين  •
 والتعلم.

بما يثري عمليتي التعليم والتعلم.؛ توظيف المرافق المدرسية •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Othman Bin Affan Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1981 سنة التأسيس
 813مجمع  - 1313طريق  - 277مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17685266 الفاكس 17680435 17683891 أرقام االتصال

 othman.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة (15-13) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 625 المجموع - اإلناث 625 الذكور عدد الطلبة

 .إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط الطالبينتمي معظم  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل  
مستوى تعليمي 

 بالمرحلة الثانوية

 توزيع الشعب على المسارات المستوى )الصف(
 - (10)األول 

 - (11الثاني )
 - (12الثالث )

 ين( فني3، و)ين( إداري9) عدد الهيئة اإلدارية
 50 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 شهران في المدرسة المدة التي قضاها المدير
 التربية والتعليم امتحانات وزارة االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :اآلتي تمثلت في 2020-2019أهم التعيينات الجديدة في العام الدراسي  •
 مدير مدرسة ‒

 ( للرياضيات.1( للعلوم، و)2( معلمين: )3) ‒
 


