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  المقدمة
 

إجراء هذه المراجعة على مدار بهيئة جودة التعليم والتدريب ب المدارس الخاصة ورياض األطفالقامت إدارة مراجعة أداء 
األخرى، واالطالع  نشطةألوقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، وا مراجعين، ستة أيام من قبل ثالثة

مقابالت العن المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل  طلبةعلى أعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينمع ال التي تجرى

  أصدروه من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 
 

   على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  1 1 2 1
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 1 1 1 1
 التعليم والتعلم 1 1 1 1

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 1 1 1 1  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 1 1 1 1

 القدرة االستيعابية على التحسن   1
 الفاعلية العامة للمدرسة 1

الدورة الثانيةاألولى   الدورة
(2011-2014)(2015-2018)

1 

2 

3 
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 تقرير المدرسة
 

 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 متفاوت أغلب/مناسب/مالئم/ مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود
 تدل على الندرة والقلة الشديدة اد  جمحدود 

 انعدام الشيءتدل على  معدوًما )ال يوجد(
 
 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  عام المنذ مراجعة  الممتازحافظت المدرسة على أدائها
2014. 

 وأداؤهم استثنائي في اللغة  ،تحصيل الطلبة ممتاز
ممتاز في أنَّ تقدمهم يزية والرياضيات، كما اإلنجل

باستثناء اللغة العربية على  ،جميع المواد األساسية
الثانوية، المرحلة العلوم في في مادة و  ،مستوى المدرسة

 . جيًدا حيث يعد  
  ًالتقدم اختبار قياس عالًيا في  حقق الطلبة أداء

للعام وفي نتائج البكالوريا الدولية (، MAPاألكاديمي )
 أغلببدرجة كبيرة في جيًدا ، كان أداء الطلبة 2017
 (5) الدرجةحققوا تقان الطلبة الذين ا نسب إأمَّ المواد. 

 فما فوق، فقد كانت عالية في معظم المواد. 
 ومشاركةً فاعاًل،  امً ق ممارسات التعليم المثالية تعل  ُتحق 

. يظهر ذلك في أيًضا للطلبة في الدروسفاعلة 

وفي تطبيقهم  ،مهارات اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة
 ى المدرسة. للمهارات الحسابية على مستو 

  بالمهنية وهيكلها التنظيمي  ،قيادة المدرسةتتصف
لرؤية ورسالة المدرسة فاعلة مما يضمن ترجمًة  ؛العالية
على مستوى الصفوف، مدعومًة ممارسات عملية إلى 

 المدرسة. لتقدم فاعلة بمتابعة 
   ذاتي ا، فهم منضبطون  ؛م مثاليالطلبة نحو التعل   هتوج

ز. الدوافع الشخصية نحو التمي  وُتحركهم  ،وناضجون
كأسرة في جْعل مدرستهم أساسي ا الطلبة دوًرا ويؤدي 
ع الخلفيات تنو  من رغم على ال ،متناغمةواحدة 

 االجتماعية للطلبة. 
  وحديثة، كالسبورات الذكيةمتوفرة الموارد التعليمية، 

( iPadقات األجهزة اللوحية )يوتطب ،ومقاطع الفيديو
الفاعل على مستوى جميع المواد، يدعمها الدمج 
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على استثنائي ا أثًرا يحقق مما  ؛للتكنولوجيا في التعليم
 م. التعل  

 المدرسة دعًما ممتاًزا للطلبة في الصفوف م دتق
يحقق لدى الطلبة مهارات  مما ؛واألنشطة الخارجية

تبرز من خالل  ؛م متميزة ومتطورة مدى الحياةتعل  
 على مستوى المدرسة. م لالمتعملف ل الفاعل تنفيذال

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 تحدد للمدرسة  ،المسترِشد برؤية واضحةاإلستراتيجي والتخطيط  ،التقييم الذاتي الدقيق الشامل والصارم للمدرسة

 خارطة طريق واضحة لبناء القدرات، والتي يدعمها مجلس أمناء ُمحدَّد األهداف.

  بيئة صحية آمنة ممتازة في المدرسة.  بخلق ،التفاصيلالدقيقة تساهم السياسات واإلجراءات   

 على مهارات اللغة  يظهر أثرهماإذ ؛ زمان بأفضل الممارسات في التعليمتاللتان تل عمليتا التعليم والتعلم المثاليتان
 وتطبيقهم للمهارات الحسابية على مستوى المدرسة.  ،اإلنجليزية لدى الطلبة

  االبتدائية، الذي يتجلى المرحلة برامج الدعم واإلرشاد الشاملة. ومن األمثلة على ذلك، نادي كتاب الدولفين في
مع الفاعل ، وعملهم وتواصلهم السلوك اإليجابي والتزامهمالحياة المدرسية، الطلبة الواثقة في  اركةمشفي 
 . يناآلخر 

  وموهبة تفوققدرات  فيها ُيظهرون التيفي المادة  صف دراسيمن خالل تخطي  ،بالطلبة المتفوقيناالهتمام 
  مرحلتهم الصفية.

 خدمة ومشروعات  ،ودمج الثقافة المحلية والقيم اإلسالمية، من خالل البرامج ،االلتزام بتطوير الشخصية
 مثل: ،المجتمع
  إسكان مدرسة الرفاع فيوز الدوليةمشروعات 
  لتقديم وجهات نظر مهنية ؛للمعلمين والطلبة البنغالدشيةالزيارات المتبادلة مع المدرسة 
 أسبوع العمل" :مثل ،المشاركة في البرامج". 

  وقادة المدرسة في خطة النمو المهني ،فرص التطور المهني للمعلمينلالنطاق الواسع (PGP)   م ومجتمع التعل
عداد و  ،(PLC) المهني يجابي على تحصيل الطلبة. كان مما  ؛القيادات من خالل المشاركةا      له أثر واضح وا 

 

 التوصيات
 بدرجة أكبر المرحلة الثانويةفي علوم مادة الفي المستويات لتطوير  ؛نشر أفضل الممارسات المتاحة. 

   م المحلي. مواصلة تعزيز الروابط مع المؤسسات التعليمية في البحرين ألداء دوٍر قيادي في مجتمع التعل   
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  ممتاز"على التحسن  ةاالستيعابي   المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ؛شامل ودقيق وصارم -للمدرسة العام التقييم الذاتي 
مما يضع للمدرسة خارطة طريق واضحة لبناء قدراتها، 

وجميع  ،وفريق القيادة ،لمجلس اإلدارةفيه والذي يكون 
رؤية  لتحقيقإيجابي ا األطراف المعنية األخرى صوًتا 

 المدرسة. 
  تتوافق نسب اإلتقان مع نسب النجاح العالية في

ق الطلبة نسب نجاح حقفقد  العظمى للصفوف.الغالبية 
الدراسية  ار في المواد األساسية في األعوامعالية باستمر 

في نتائج تقدًما المدرسة أظهرت كما األخيرة، الثالثة 
 اختبارات البكالوريا الدولية.

 الثقافة وتضمين  ،تلتزم المدرسة بتطوير شخصية الطلبة
خدمة ومشروعات البرامج  فيالمحلية والقيم اإلسالمية 

 المجتمع. 
  واسعة من فرص التطور المهني تتاح مجموعة

حيث يتفانون في مشاركة ممارسات التعليم  ،للمعلمين
على  يةإيجابوبصورة جلًيا يظهر أثرها التي و المبتكرة، 

 تحصيل الطلبة. 
 برؤية واضحة، الذي يتميز  -مجلس األمناء م دُيق

للمدرسة  اا جوهري  ا ومهني  مالي   دعًما –وطموح عاٍل 
في متابعة  ي احيو المجلس دوًرا ويؤدي لُتحقق رؤيتها. 
 . بشكل عامأداء المدرسة 
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  المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  على نسب  -المدرسة  على مستوى - طلبةاليحافظ
تقان عالية جد ا في المواد األساسية في  نجاح وا 

االبتدائية، تتراوح المرحلة االمتحانات الداخلية. ففي 
% في اللغة العربية للصف 88نسب النجاح بين 

% في معظم المواد األخرى، وفي 100و ،الخامس
% في اللغة 89تتراوح ما بين المرحلة اإلعدادية 

% في جميع المواد 100و ،العربية للصف الثامن
% 95الثانوية تتراوح ما بين المرحلة األخرى، وفي 

% في المواد 100و ،التاسعللصف علوم الفي 
 األخرى. 

  على  عالية -غالًبا  -نسب اإلتقان لدى الطلبة
مستوى المدرسة، باستثناء اللغة اإلنجليزية للصف 

الصف برياضيات ال% و 53حيث تبلغ  ،الثالث
 %.34تبلغ  حيث ،السادس

 ( في اختبار قياس التقدم األكاديميMAP)  للعام
معظم طلبة  ، ُتشير النتائج إلى أنَّ 2017-2018

األهداف  لصفوف من األول حتى العاشر تجاوزواا
 والعلوم.  ،والرياضيات ،ألدائهم في القراءة

  تسجل المدرسة درجات تفوق المعدالت الدولية في
في الدراسة العالمية للرياضيات  اتاالتجاهمن كلٍّ 

 ؛الدراسة الدوليةو  ،2015للعام  (TIMSSوالعلوم )
للعام  (PIRLSلقياس مدى تقدم القراءة في العالم )

2016. 
  فاق أداء معظم 2017و 2016العامين في ،

ختبار القدرات الدراسية التقدموا الطلبة الذين 

(SAT المعايير الدولية في )" المبنية القراءة والكتابة
 والرياضيات.  "على األدلة

  أظهر ، 2017للعام في امتحانات البكالوريا الدولية
حيث  ،للغاية في معظم المواد جيًدا الطلبة أداءً 

فما فوق  (5) حققوا درجةالذين كانت نسبة الطلبة 
اللغتان عالية في معظم المواد بما في ذلك 

أحرز مع ذلك، و والرياضيات.  ،اإلنجليزية والعربية
الطلبة القليلون والذين التحقوا باختبارات علم 

 .االقتصاد، والكيمياء، والفيزياء درجاٍت أقل
  ُيظهر الطلبة على مستوى المدرسة مستويات

في أكثر من نصف الدروس باهًرا وتقدًما  ،متميزة
 ،المالحظة، والسيما في اللغة اإلنجليزية

 والرياضيات. 
 إذ اإلنجليزية؛  ة في اللغةالطلبة بداية استثنائي ُيحقق

 ،االبتدائية تحليل القصصالمرحلة يستطيع طلبة 
ُيحرز الطلبة تقدًما ممتاًزا كما ويعبرون عن فهمهم. 

المرحلتين اإلعدادية في مهارات القراءة والكتابة في 
وينظمون  ،المعقدة؛ فهم يقارنون النصوص والثانوية

 األفكار على جميع المستويات. 
  تقدًما جيًدا في اللغة العربية، يحرز غالبية الطلبة

في الدروس؛ إذ يمكن للطلبة تحليل القصائد 
والتعبير عن وجهات نظرهم حول القضايا العالمية 

 مع ذلك، فإنَّ و بفصاحة تالئم أعمارهم. شفهي ا 
بقوة على مستوى متطورة المهارات الكتابية ليست 

 المدرسة. 
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 وتقدمهم تويات الطلبة في الرياضيات، تفوق مس
تصنيف ألعمارهم؛ إذ يمكن للطلبة التوقعات 

وتفسير  ،وتبسيط النسب ،المضلعات الرباعية
 في الفضاء. المتجهات خصائص 

  ،ممتاز وتقدمهم مستويات الطلبة كانت في العلوم
الطلبة يطور ذ ؛ إاإلعداديةو االبتدائية  لمرحلتينافي 

ممتازة، ويظهرون بصورة ي ملعالستفسار االمهارات 
رات يتغفهم  :مثل ،فهًما شاماًل بالمفاهيم العلمية

الثانوية مستويات  المرحلةُيظهر طلبة كذلك المناخ. 
 في تفسير الهياكل الجزيئية. كما في الدروس،  دةيج

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  واللغة العربية على  ،الثانوية المرحلةوالمهارات العلمية في  ،مواد البكالوريا الدولية بعضتحصيل الطلبة في

  مستوى المدرسة.
 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 م؛ فهم ُيشاركون تجاه التعل   متميزةالطلبة مواقف  يظهر
بالمرونة عند حل ويتحلون  ،بحكمةويتعاملون  ،كثيًرا

الطلبة في ويتألق المشكالت داخل الدروس وخارجها. 
على سمات ملف طالب تركز م إيجابية بيئة تعل  

 البكالوريا الدولية. 
  صفية اللانشطة األُتشارك الغالبية العظمى للطلبة في

تالوة القرآن، هتماماتهم، كا لبيوالتي تُ متعددة، ال
والطهي.  ،والموسيقى ،والرياضيات ،والِحَرف ،الفنونو 

 ،وفرق الطلبة القيادية، كلجنة "القبعات الحمراء"
كما . للطلبة لتقديم آرائهم تقدم فرًصا ؛ومجلس الطلبة

تتسع آفاق الطلبة من خالل مشاركتهم في مجموعة من 
 وأوروبا. أمريكا الرحالت الدولية في 

   ذاتي ا م مثالية؛ إذ يندفعون سلوكيات الطلبة نحو التعل
وناضجون، ذاتي ا ، وهم منضبطون التميزتجاه 

ويصف الطلبة . مجتمعهمويحترمون جميع أفراد 
ذات جنسيات وخلفيات متناغمة  كأسرة واحدةمدرستهم 

شعورهم باألمن  علىمما ينعكس ؛ اجتماعية مختلفة
 . هاواألمان في

  الطلبة بنضٍج مثالي؛ فيعتنون بأنفسهميتصرف، 
ممتلكات المدرسة، وُيظهرون سلوكيات ويحافظون على 

في المهمالت وال يلقون ممتازة في فترات االستراحة، 
 .بنظامكما أنهم يتجولون ، فناء المدرسة

  يظهر الطلبة فهًما عميًقا بالمواطنة والثقافة البحرينية
والقيم اإلسالمية؛ فهم ُيناقشون ويختبرون مبادئ وقيم 

مدرجة بمنهج المواد ال ،الثقافة العربية والبحرينية
يمكن للطلبة كما راء حولها. ويقدمون اآلاالجتماعية؛ 

ذلك ويتضح ، الواقعيةفي سياق الحياة تعلمهم تطبيق 
 ،للمتاحفزياراتهم في قدرتهم على إعداد التقارير حول 

 .والمواقع الثقافية المحلية
  المنتظم، الحضور  -بدرجة كبيرة  -يلتزم الطلبة

جراءات المدرسة.  ذلك،  معو ويدركون تماًما سياسات وا 
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في أغلب  األولى الحصةإلى  متأخرين هميصل قليل من
 .األحيان

   كما يمتلك  .ذاتي بارزم يمتلك الطلبة مهارات تعل
، حيث يجمعون جميعهم مهارات تكوين ملفٍّ رقمي

والعروض  ،وينشئون المدونات الصوتيةآراءهم، 
أو يبحثون في  ،مزيًدا من التمارينويؤدون التقديمية، 

الطلبة بثقة ودوافع يتمتع كما . موضوعات متنوعة
تنظيم من يمكنهم مما ؛ ويتعلمون باستقالليةذاتية، 
وتقنيات القرن الواحد  ،واستخدام مهارات ،أفكارهم

م القائم تحقيق أكبر قدر ممكن من التعل  ل ؛والعشرين
 .ستقصاءاالعلى 

 التجريبي في الدروس مالتعل   مهارات الطلبة برزي، 
حسنون العمل التعاوني داخل الصفوف وخارجها. ويُ 

في بعض جوانب الحياة كما أنهم يديرون المشروعات 
مدرسة الرفاع فيوز " مشروعات :المدرسية، مثل

ا محلي   ، حيث يعملون على تحسين حياة اآلخرينالدولية
في ولين ئأعضاء مس، فضاًل عن كونهم اودولي  

 والدولية.  ،والوطنية ،المجتمعات المحلية
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ج إلى تطوير، ويجب مواصلة نشر الممارسات االستثنائية على مستوى المدرسة. جوانب تحتاتوجد ال  
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُمعرفتهم  -على مستوى المدرسة  -المعلمون وظف ي
م المختلفة وأنماط التعل   ،وأوجه الصعوبات ،بنقاط القوة

يتم و ألفراد الطلبة في تخطيط الدروس وفًقا لذلك. 
م التعل  إستراتيجيات من متنوعة توظيف مجموعة 

 -رفك  "وحل المشكالت و ،المناقشات :مثلالفاعلة: 
يشجع وبصورة مما  ؛التعاونيوالعمل  "،شارك – زاوج
 في الغالبية العظمى للدروس. الموَّجه م التعل   بارزة

 ُتوظَّف الموارد بامتياز كما في السبورات الذكية، 
جميع  فيوأوراق العمل المتمايزة  ،ومقاطع الفيديو

دمج التكنولوجيا في الدروس وكذلك  ،الدراسية المواد
في سمة بارزة  ؛كاستخدام تطبيقات األجهزة اللوحية

 ،م الطلبةة. وتثري هذه الممارسات تجارب تعل  المدرس
 اهتماماتهم. وتُثير 

 وُتحافظ جيد، ومنتظم، على نحٍو  الدروس مخطَّط لها
بفضل تعليماتها هادفة ومنتجة، تعلم على وتيرة 

في و  مية ذات الصلة.األنشطة التعل  ر وتوفُ  ،الواضحة
جميع الدروس تقريًبا، يضع المعلمون توقعات عالية 

وُيشاركون أهداف الدروس معهم. وفي قلة من  ،للطلبة
في التوقعات المحددة  د  ُتعَ الدروس في المرحلة الثانوية، 

، والسيما فقطجيد بمستوى والتقييمات الكتابية  ،الدروس
مشاركة الطلبة من قلل مما ؛ في اللغة العربية والعلوم

نتاجيتهم في هذه الدروس.   وا 

 تشجيًعا ن المعلمو يقدم ع الدروس تقريًبا، في جمي
م، لتحفيز الطلبة نحو التعل  إيجابي ا وتعزيًزا ، فاعاًل 

تاحة على العمل المتميز، الثناء الشفهي  :ويشمل ذلك وا 
وتوضيح وجهات نظرهم  ،لتقديم أعمالهمالفرص للطلبة 

 ؛وفيرةالحديثة و المعلومات المن خالل موارد تكنولوجيا 
 وتوافق اهتماماتهم.  ،مهمُتشِرك الطلبة في عملية تعل  

  ُوظَّف التقييمات المستمرة مع التغذية الراجعة الشفهية ت
 ،جد ا في قياس فهم الطلبةمتميز التقويمية على نحٍو 

مع و . الدقيقة ووضع األهداف ،عملية التعليموتوجيه 
بخصوص المقدمة ذلك، تتطلب التغذية الراجعة 

من أجل  ؛األعمال الكتابية للطلبة مزيًدا من التوجيه
 والسيما في اللغة العربية والعلوم. التطور، 

  تتاح فرص كبيرة للطلبة من مختلف القدرات على
ر العليا مستوى جميع الصفوف لتطوير مهارات التفكي

لديهم. فمثاًل، في دروس اللغة اإلنجليزية لمعظم 
في الطلبة لتطوير مهاراتهم تحدي الصفوف، يتم 

 والتفكير اإلبداعي. االستنتاجومهاراتهم في اإلقناع، 
  قدرات كل طالب، ويستخدمون ًدا جيُيدرك المعلمون

والتعليمات  ،بيانات التقييم المعياري إلرشاد التخطيط
واألنشطة المتمايزة وفًقا للقدرات المختلفة للطلبة. 

في الدروس وتتوافق مع  وتتوازن األنشطة المقدَّمة
مما يساعدهم على  ؛مية المتفاوتةالتعل   احتياجات الطلبة

 .وقدراتهمواكتساب المهارات التي تتوافق  ،تحقيق الفهم
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 حول األعمال الكتابية للطلبة في اللغة العربية والعلوم.  ،توفير المزيد من التحدي والتغذية الراجعة التقويمية  
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  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  لتحديد  ؛كبيرةبدرجة فاعلة تمتلك المدرسة إجراءات
احتياجات التعلم لدى الطلبة، والتي تشمل مالحظات 

 ؛للمرحلة االبتدائية "س وبينيلاتقييم فونت"والمعلمين، 
 م المحددة. احتياجات التعل   قياسل
  والذين يعانون من  ،الطلبة ذوو التحصيل المتدنييتلقى

االحتياجات التعليمية الخاصة  ووذو تعلم، صعوبات 
، فهم التعلمدعم فريق ممتاًزا من خالل أكاديمي ا دعًما 

ت التدخالويطورون الطلبة تقدم يتابعون بانتظام 
 م فردية للطلبةوضع خطط تعل   الالزمة بما في ذلك

لدعم  "؛نادي كتاب الدولفين"وتمتلك المدرسة  وأهدافها.
 االبتدائية. المرحلة القراءة والكتابة لطلبة تطور 

 للطلبة على مستوى  المتميزةات باإلنجاز  ُيحتفى
تخطي طلبة هذه اإلنجازات الدعم في ويتلقى المدرسة. 

 . مفيها قدراتهتتفوق في المادة التي  صف دراسي واحد
  ُفي العديد من والمتميزون  ،نشارك الطلبة الموهوبو ي

ومؤتمر  ،بياد البحرينلمأو  :المسابقات الخارجية، مثل
 ،واألنشطة الالصفية، OASISاألنشطة الرياضية 

. والدوري الرياضيعرض المواهب، وأسبوع الفن،  :مثل
بة بطريقة جميلة في لباألعمال الفنية للط ُيحتَفىكما 

 جميع أنحاء المدرسة. 
 الشخصي للطلبة، التطور وتتابع بانتظام  ،تتبع المدرسة

الشخصية بمستويات عالية من مشكالتهم وتتعامل مع 
من  السلوك اإليجابييتم تشجيع و . واالهتمامالعناية 

مكافحة "ورشة عمل  :مثل ،خالل برامج متعددة
والعروض التقديمية حول التعاطف واالحترام  ،"التنمر
بوضوح ثقافة االحترام والتسامح يرسخ مما  ؛ةوالنزاه

 لدى الطلبة. 

  يتم توسيع نطاق تجارب واهتمامات الطلبة بفاعلية من
األنشطة الالصفية بما من جد ا خالل مجموعة غنية 

الطلبة  ويشعروالفن.  ،والموسيقى ،في ذلك الرياضات
 ،أسبوع العمل :مثل ،لمشاركة في األنشطةلرضا لبا
وتالوة القرآن. وُيشارك طلبة المدرسة  ،روح المبادرةو 

مسرحية " :مثل ،الموسيقيةالبرامج االبتدائية في 
 ."Pirates Playالقراصنة 

  تساهم السياسات ، حيث ودقيقتقييم المخاطر شامل
بعناية، إلى جانب غيرها من المفصلة واإلجراءات 

وبمستوى بيئة صحية وآمنة  خلق، في المهمةالمزايا 
 في المدرسة. ممتاز 

  للغاية، فاعلة تمتلك المدرسة برامج توجيه وانتقال
لمرحلتهم وُتعدهم تساعد الطلبة على االستقرار، 

الطلبة وأولياء األمور قى كما يتلالتعليمية التالية. 
اإلرشادات والتوجيهات من خالل يوم توجيه الطلبة. 

 ةالبرامج األكاديمي علىطلبة الصف الثامن ويطلع 
الثانوية المرحلة للمرحلة الثانوية. ويتم توجيه طلبة 

لدراسات لوالتقدم  ،بخصوص متطلبات التخرج
أو سوق العمل، ويشمل ذلك زيارات  ،الجامعية
 خارجيين للمدرسة. متحدثين 

  على نحٍو رة و متطالحياتية للطلبة م لالتعمهارات
لملف الطالب على  الفاعلاستثنائي بفضل التنفيذ 

 ،مهارات التقصيتطور مما يدعم  ؛مستوى المدرسة
وحل المشكالت  ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لدى الطلبة في الدروس واألنشطة. وتعزز المشاركة 
فهم الطلبة ( MUNأنشطة نموذج األمم المتحدة )في 

 بالمسائل العالمية.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  إلى تطوير، ويجب مواصلة نشر الممارسات االستثنائية على مستوى المدرسة. رئيسة تحتاج جوانب  توجدال    
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 والعملياتضمان جودة المخرجات 
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 د مما يزوَّ ؛ التقييم الذاتي للمدرسة صارم ودقيق وشامل
وتحقيق رؤيتها  ،المدرسة بخارطة طريق لبناء قدرتها
كما . ذات العالقةالتي تشارك فيها جميع األطراف 

ذات التسع نقاط اإلستراتيجي ر خطة التطويتنظم 
وتركز على تعزيز جميع جوانب العمل  ،الممارسات
وُيحقق المدرسة يوسع مشروعات مما ؛ المدرسي

 مبادراتها. 
  التقييم في نموذج  واقعهاتتوافق أحكام المدرسة حول

 إليها فريق المراجعة.توصل الذاتي مع األحكام التي 
  وفاعلة ر مهني حديثة العاملون برامج تطوييتلقى

ي خطط لب  للغاية، تستجيب الحتياجاتهم الفردية وتُ 
المدرسة تدريًبا وتنفذ المستقبلي للمدرسة. التطور 
ًصا، فيه تتاح الفرص لجميع المعلمين لتحديد متخصَّ 
المهني الخاصة بهم، وتعطى الزيادات التطوير خطة 

التدريب ويركز السنوية لغايات التدريب الخارجي. 
في المناهج للتغيرات اإلضافي على تهيئة المعلمين 

؛ والدعم كما في اللغة اإلنجليزية ،كما في اللغة العربية
مع ذلك، و على التعليم والتحصيل. يؤثر إيجابي ا مما 
المهني التطور عي الضرورة تحقيق مزيٍد من تستد

 العلوم في المرحلة الثانوية. لمعلمي 
  ُُيستهَدف فيها ومتطورةقوية أسرية ة المدرسة بيئ وفرت ،

ويحصلون على التقدير والتشجيع  ،جميع العاملين
 اا المعلمون الجدد، فيتلقون إرشادً لتحقيق إمكانياتهم. أمَّ 

مما يمكنهم من االستقرار  ؛يمتد لخارج المدرسةفاعاًل 
نقاط القوة لدى العاملين كما أن في مناصبهم. جيًدا 

، وتتاح لهم الفرص لقيادة التدريب ومراجعات واضحة

يتم و . "(PLCالمهني )التعلم مجتمع "المناهج كما في 
تطوير مهارات القيادة بدرجة كبيرة من خالل مرافقة 

قيادة ممارسات  كمؤتمرالقيادة وتنظيم المؤتمرات، 
التعليم والتقييم الذي ُيشرف عليه معهد تدريب الشرق 

 . (NESA) األدنى وجنوب آسيا
  تمتلك المدرسة مجموعة واسعة من الموارد والمرافق

الحديثة االستثنائية، والتي يتم توظيفها بفاعلية من قبل 
 :مثل ،مرافق الرياضاتلبي تُ إذ  ؛الطلبة والعاملين
ذات  وبركة السباحة ،وملعب التنس ،ملعب كرة القدم

. ةجيدبصورة للطلبة المتنوعة االهتمامات  متر؛ 25
ومختبرات العلوم بوفرة  ،التعلممصادر ويتمتع مركز 

استثمار المدرسة الضخم ويوفر الموارد والتجهيزات. 
تعلم تجربة  _ في شبكة إنترنت بنطاق ترددي عالي

باستخدام  _ داخل الحرم المدرسي متميزة للطلبة
. وتستثمر المدرسة معظم ميزانيتها في تعيين مأجهزته
 ث وتوسيع مرافقها باستمرار. وتحدي ،مؤهلينمعلمين 

  بدرجة كبيرة مع المجتمع فاعلة تمتلك المدرسة روابط
تجارب يوسع مما  عام؛ بشكلٍ  المحلي والمجتمع

أن كما قيمهم في التعاطف واإلنسانية. ويطور  ،الطلبة
جراء الصيانة  ،الطلبة بحمالت لجمع التبرعاتقيام  وا 

الرفاع فيوز جزًءا من مبادرة عمل يعد  للمنازل 
(RIVA ويتبادل الطلبة والمعلمون الزيارات مع طلبة .)

ر المعلمون جلسات تطويويقدم ، البنغالدشيةالمدرسة 
تنظيف الشواطئ، كما يساهم الطلبة بوقتهم في مهني. 

األعمال الفنية، في تصميم  العبواتويستخدمون أغطية 
بل بأزيائهم المدرسية القديمة خارج المدرسة، ويتبرعون 
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للعمال الوافدين  أحذيةجمع أسسوا حملة إنهم 
. إضافًة إلى ذلك، تستضيف مرافق المدرسة والمقيمين

 بانتظام الفعاليات الخيرية المحلية. 

  عالٍ  وطموحواضحة برؤية يتمتع مجلس األمناء ،
ويدعم المدرسة بقوة في تحقيق رؤيتها من خالل تقديم 

في متابعة  ي احيو دوًرا ي دويؤ الدعم المالي والمهني، 
 أعمال القيادة ومساءلتها عن أداء المدرسة. 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  لتلبية احتياجات الطلبة.  ؛الثانوية المرحلةالعلوم في مي للمعالمهني ر و التطاالستمرار في التركيز على  

 
 
 



 مسوَّدة

 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 13                                                                                      2018أبريل  18-16 – الرفاع فيوز الدوليةمدرسة  -تقرير المراجعة 

 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الرفاع فيوز الدوليةمدرسة  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Riffa Views International School اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2008 سنة التأسيس
 ، المزروعية4303، الطريق 407، المنامة المبنى 3050 ص. ب العنوان
 يةالجنوبالرفاع /  محافظة ال /المدينة

 17910392 الفاكس 16565000 أرقام االتصال
 Knordness@rvis.edu.bh / jgarrahy@rvis.edu.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 www.rvis.edu.bh الموقع على الشبكة

 سنة 18-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 6-8 9-12 
 328 المجموع 161 اإلناث 167 الذكور عدد الطلبة
 .وعاليةمتوسطة اقتصادية و خلفيات اجتماعية ذوات من ينتمي الطلبة إلى أسر  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 عدد الشعب
 7 اإلداريةعدد الهيئة 

 60 عدد الهيئة التعليمية
 وبرنامج البكالوريا الدولية في الصفْين الحادي عشر والثاني عشر ،األمريكيالمنهج  المنهج المطبق
 اللغة اإلنجليزية لغة التدريس

 سنوات 4 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

  التقدم اختبار قياس( األكاديميMAP)  العاشر حتى الصفوف من األول
 )الرياضيات، العلوم، القراءة(.

  برنامج دبلوم البكالوريا الدوليةاختبارات (IBDP). 
 ( اختبار القدرات الدراسيةSAT) .للصفْين الحادي عشر والثاني عشر 
  األوليةاختبار القدرات الدراسية (PSAT للصفوف من التاسع حتى الحادي )

 عشر. 
  رابطة التصميم والتقييم التعليمي العالمياختبار (WIDA.) 
 الثامن. حتى للصفوف من األول للقراءة  س وبينيلاتقييم فاونت 

 ( MSA) رابطة الواليات الوسطىو  (CISمجلس المدارس الدولية ) االعتمادية )إن وجدت(



 مسوَّدة

 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 14                                                                                      2018أبريل  18-16 – الرفاع فيوز الدوليةمدرسة  -تقرير المراجعة 

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

  2017 أغسطستعيينات جديدة في شهر: 
  مدير المدرسة الثانوية 
 مرشد لغة عربية.  

  لالعتماد من مجلس المدارس  ،الثاني عشرى تحإضافة الصفوف من التاسع
 ورابطة الواليات الوسطى.  ،الدولية

 


