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 المقدمة
 

نفذت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم والتدريب هذه المراجعة الخاصة وفق إجراءات مراجعة أداء 
وقد  مراجعين،تسعة وذلك على مدار يوم واحد من قبل  التي حصلت في آخر دورة مراجعة لها على مستوى ممتاز، المدارس

األخرى، واالطالع على أعمال الطلبة المكتوبة وغيرها، نشطة قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل
المدرسة ب مع الموظفين مقابالت التي تجرىالوتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن 

 ت.ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيا والطلبة وأولياء األمور.
 

         الخاصة نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 نجاز األكاديمياإل - - 1 1
 جودة المخرجات

 التطور الشخصي، والمسئولية االجتماعية - - 1 1

 التعليم والتعلم والتقويم - - 1 1
 جودة العمليات الرئيسة

 التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة - - 1 1

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة - - 1 1

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  1
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 لمدرسةاتقرير 
 

 علية العامة للمدرسة "ممتاز"االف 
 

 "الممتاز" على جودة أداء المدرسة :مبررات استمرارية نفاذ حكم
 

المدرسة التشاركية على اإلبداع والريادة تركز رؤية  •
، والعشرينمع مهارات القرن الواحد بالتوافق ؛ واإلنجاز

عزز إذ وقد ترجمت بقوة في مجاالت العمل المدرسي؛ 
المدرسة،  ذلك وعي القيادة المدرسية الكبير بواقع

تطوير، ودقتها إلى اج تحتوتلك التي  ،وجوانب قوتها
خاصة في استمارة التقييم  ،في تقييم فاعلية أدائها

مع األحكام التي توصل إليها التي تطابقت  الذاتي
 فريق المراجعة.

 يتسم التقييم الذاتي للمدرسة بالدقة والشمولية، بتوظيفها •
لبحرينية المتميزة، وتحليل اأدوات المدرسة 

(SWOT،والتحليل الدقيق لنتائج االمتحانات ،) 
واستطالعات الرأي حول المشروعات والبرامج 
المدرسية، مستفيدة من النتائج في بناء الخطة 

أولويات  معمحددة؛ تتوافق بمؤشرات أداء اإلستراتيجية 
التطوير والتحسين، والتي اتسمت بمواكبتها 

التنفيذ دقة آليات إضافة إلى  ،للمستجدات التربوية
محافظة المدرسة على  فيساهم  الذياألمر  ؛المتابعةو 

 األداء المتميز.

وانتهجت ، "منجزون وسعداء" :اتخذت المدرسة شعار •
المنظم، مبدأ التشاركية في تأصيل العمل المؤسسي 

اإلمكانات لمنتسباتها، حيث تعمل على  وتقدير
عبر ، بسعادة إلهامهن وتحفيزيهن نحو إتقان العمل

سفيرة "ومنها: "الثقافة التنظيمية"،  وعاتعدة مشر 
، (Together we can learn)وبرنامج  السعادة"،

لعمل ل ؛لبعض المعلماتوتفويض الصالحيات 
 :ألقسام قيام بأعمال المعلمات األولياتالو  ،كمنسقات

، ، والمواد التجاريةاللغتين العربية واإلنجليزية، والعلوم

التطويرية  وبناء فرق قيادية في إدارة المشروعات
 اا ومعنوي  تكريمهن مادي  إلى إضافة والبحوث اإلجرائية، 

محطات و  ،(MOTIVATION) :في مشروع
 .السعادة، والساعات الذهبية

الطالبات العالية في جميع المواد  تتوافق نسب نجاح •
، مع نسب 2018-2017الدراسية في العام الدراسي 

 %100و، %44المرتفعة التي تراوحت ما بين  اإلتقان
في الغالبية العظمى من مساقات المواد العلمية، 

، وتتوافق كذلك مع مستويات الطالبات والتجارية
تتباين في حين المتميزة في دروس هذين المسارين، 
مساقات األدبية، النسب النجاح مع نسب اإلتقان في 

مستويات الطالبات في إال أن ، (213)أنسكمساق 
 .أفضل جاءت بمستوىدروس ال

في االمتحانات الثانوي ُتحقق طالبات المستوى الثالث  •
، مستويات 2018-2017الوطنية في العام الدراسي 

متوسطة في اللغة العربية، ومنخفضة في اللغة 
اإلنجليزية، ومتدنية في حل المشكالت، بنسب بلغت: 

 % على الترتيب.12%، و42%، و75

في الغالبية العظمى من بارًزا ا تحقق الطالبات تقدمً  •
في الفتة الدروس، واألعمال الكتابية، وبصورة 

، حيث يكتسبن المهارات، ةوالتجاري ةالعلمي اقاتالمس
والمفاهيم بصورة اتسمت بالجودة والتميز،  ،والمعارف

كاستنتاجهن العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل 
والتطبيقات الكيميائي، وتحديد خصائص البرمائيات، 

توى الثالث، والتطبيقات قواعد االشتقاق في المس على
في البرمجة الخطية في المستوى األول في  الحياتية

والقوانين لمشروعات، ادراسة جدوى و  ،الرياضيات
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التحليل األدبي إضافة إلى قدرتهن على ، التجارية
في اللغة  توظيف القواعد النحويةللنصوص الشعرية، و 

 ،والقراءة الجهرية ،الشفهي والكتابيوالتعبيرين  العربية،
 اكتسابهن واالستماع في اللغة اإلنجليزية. وكذلك

المساقات األدبية كالتعرف على والمفاهيم ب ،معارفال
 أشكال االستعمار، وأسبابه.

المختلفة  ا في المساراتا بارزً تحقق الطالبات تقدمً  •
المراكز، والبرامج في فاعلية ، وذلك ل عامكبش

 اتعو ، والمشر المستدامة والمستهدفةالمدرسية 
 English Reading)مثل: ، متخصصةال

Project)خطى للتعلم "نجوم اإلتقان"، و"، و
تقدًما الفًتا طالبات المما ساهم في تحقيق  ؛"اإليجابي

في المسار التجاري طالبات بوجه عام، خاصة 
في جميع المساقات  اجد   تقان مرتفعةإنسب تحقيقهن 

، والتقدم الكبير في نسب إتقان طالبات خصصيةالت
ول من العام األ الدراسي المسار األدبي في الفصل

، مقارنة بنتائج العام 2019-2018الحالي  الدراسي
 .الماضي الدراسي

تتمكن الطالبات من مهارات القرن الواحد والعشرين  •
كبيرة، كما  بصورةالفتراضية االمختبرات  عبر تفعيلهن

العالقة بين مساحة السطح، وسرعة استنباط في 
التفاعالت الكيميائية، واستقصائهن خصائص 
البرمائيات، وتعاملهن مع أسئلة التفكير الناقد بإبداء 
الرأي حولها، مع تمكنهن من توظيف التكنولوجية في 

في  (Padlet QR)الدروس، وخارجها كتوظيفهن 
 دعم تعلمهن بفاعلية.

البحرين تجاه تراث ا ا عميقً الطالبات فهمً  تبدي •
 القيم  كما يلتزمن وثقافتها، ويتمثلن قيم المواطنة، 

نتيجة فاعلية البرامج ؛ اإلسالمية والسلوك القويم
تفعيل و  ،كبرنامج خدمة المجتمع ،المقدمة لهن

 ،"بقيمي أرتقي"مثل:  ،المشروعات التي تعزز القيم
مساهماتهن في عالوة على من سعادتي"،  سعادتك"و

 ،البيئة المدرسية باألركان والجداريات التراثية إثراء
كتنظيم  ،الوطنية بالمناسبات ئهنواحتفا تهنمشاركو 
البحرين " الوطنية، مثل: اتمهرجانالرض و امعال

وفي األعمال التطوعية،  ،"ميثاقنا عزنا"وتستاهل"، 
كتنظيف السواحل، والمشروعات التي حصلت 

ة فيها على جائزة العمل التطوعي، كمشروعي: المدرس
 "نظف لتعش"، و"تشجير المدرسة".

تساهم الطالبات في الحياة المدرسية بحماس ودافعية  •
الدروس، واللجان، مشاركاتهن الفاعلة في بعالية، 

والمجالس، واألنشطة، والمسابقات، والبرامج المتعددة 
مثل: "فالمنغو خولة"،  وفق ميولهن ومواهبهن

و"اإلذاعة الصباحية"، وقيامهن باألدوار التمثيلية في 
تميز بحماستهن وبراعة  يالذ ،"المسرح الصامت"

 بثقة عالية بقيادتهنفعاليات الفسحة لك ، وكذأدائهن
 ."صوت خولة"، "قهوتي ملهمتي" :ركنيكاألركان، 

قبالهن  تميز الطالبات •  واالبتكارالكبير على المنافسة وا 
سابقات الخارجية، والعالمية التي بالمشاركة في الم

 تي:مسابقك ،الجوائز والمراكز المتقدمةفيها حصدن 
مشاركتهن في  لككذو بوتكس"، رو و"ال ،"السعد فادية"

 مثل: المشروعات التطويرية،و  ،والبرامج ،األنشطة
، (Trade Quest، و)البورصةو ، "ملهمات خولة"

حيث أظهرت  "،من الحلجزًءا كن "وو"مشروعي"، 
 ،الطالبات فيها مقدرتهن العالية على تحمل المسئولية

 ،الرياديةالمشروعات كمشاركاتهن في  وصنع القرار،
 والمجالس الطالبية.

تواصل المهارات تعمل الطالبات بانسجام، وتظهر  •
نشطة الجماعية في الدروس، خاصة فيما بينهن في األ

ا، وفي النقاشات الهادفة مساندة بعضهن بعضً  عند
فيها مستوياتهن الثقافية العالية في طرح  نأظهر  التي

دارة الحوارات، وتقبلهن للرأي والرأي اآلخر،  األفكار وا 
عالوة على التعاون المتميز في الجماعات الطالبية 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب
 4                                                                                 2019 مارس 18 – خولة الثانوية للبناتمدرسة  - الخاصة مراجعةالتقرير 

 :مثل ،والتطوعية، ومشاركتهن في المسابقات العالمية
 "البحرين تتحاور مع العالم".

بجودة  االرتقاءالجهود في المدرسة نحو  تتوحد •
للمستجدات  ةمواكب وجعلها ،عمليات التعليم والتعلم

لتمهين  مكثفال تدريبيالبرنامج ال ذهايعبر تنف التربوية
حيث تضمن ، هنلدي رفع سقف التوقعاتو ، المعلمات

والجلسات التطويرية،  ،الزيارات التبادليةالعديد من 
ياس ق"و"، األربعةمثل: "القطاعات الورش التدريبية، و 

 ."اإلنجاز األكاديمي
تعليم وتعلم متنوعة إستراتيجيات ُتوظِّف المعلمات  •

 ،، خاصة الدروس الممتازةالدروس وفاعلة، في مجمل
والتي شكلت أكثر من نصف الدروس؛ عكست فيها 

الربط المنطقي بين  ، وقدرتهن علىخبراتهن الواسعة
في الكفايات التعليمية، كتوظيفهن التطبيقات الفيزيائية 

طرائق وأساليب الرياضيات، وتوظيفهن  مساقات
، مثل: "حل المشكالت"، و"المناقشة فاعلة تدريس

 ،والحوار"، والتعلم بالمحاكاة، والتعلم التعاوني، و"فكر
محوًرا للعملية بات لتميزت كون الطا، شارك" ،زاوج

 ،ا محورية في معظمهاين أدوارً أد  حيث فيها، التعليمية 
  .ةطالبلا ةالمعلمدور ك

الموارد التعليمية المختلفة بصورة  المعلمات تستخدم •
ي، ماألفالم التعليمية، وأدوات التجريب العلك، شائقة

تكنولوجية بصورة الموارد الويوظفن ، وأوراق العمل
المختبرات كـالعارض اإللكتروني التفاعلي، و  ،فاعلة

واألدوات الرقمية  ،والبرامج ،االفتراضية في العلوم
 Quizlize) ،(plicker)، (Kahoot)مثل: 

QR ،)تدريب إضافة إلى تكنو"،  "رواد :ضمن مشروع
لعمل  ؛الشبكة العنكبوتيةاستخدام الطالبات على 

عداد مقاطع الفيديو نتاجهن إك ،البحوث والتقارير، وا 
تفعيلهن البوابة إضافة إلى ، فيديو عن الفطريات

؛ مما ساهم في جذب انتباه ن الذاتيالتعليمية في تعلمه

كسابهن المهارات والمعارف  ،الطالبات نحو التعلم، وا 
 .في تلك الدروس

من بصورة منتجة؛ المتميزة تدير المعلمات دروسهن  •
والتسلسل المنطقي في عرض ، التخطيط المنظمحيث 
واستثمار وقت  ،ووضوح التعليمات واإلرشادات ،المادة

تطبيق أساليب تحفيزية إلى التعلم بفاعلية، إضافة 
وتزيد من  ،تعزز ثقة الطالبات بأنفسهن ؛وتشجيعية

، مثل: العبارات التشجيعية، المشاركةدافعيتهن نحو 
واالحتفاء بأعمالهن التي األوسمة، و الرصيد البنكي، و 

 نت بها البيئة الصفية والمدرسية.ازدا

، متمايزةو ساليب تقويمية متنوعة توظف المعلمات أ •
 ،مستويات الطالباتو  ،أنماط التعلميراعين فيها 

الشفهية، والتحريرية  اتالتقويموقدراتهن، مثل: 
والتقويم الذاتي، وتقويم األقران، ، ة، والجماعيةالفردي

هة الموج  جعة اوالتطبيق العملي، والمتبوعة بالتغذية الر 
 التقييمات من نتائجالمعلمات تستفيد من ثم  الدقيقة؛ و و 

 للطالبات بدرجة كبيرة في تلبية االحتياجات التعليمية
 .الفتةصورة ب

 ،مهارات التفكير العليا لدى الطالباتالمعلمات تنمي  •
"السالسل  :ر تفكيرهن ضمن مشروعييستثتو 

العصف الذهني، والتفكير  و"، عبرغو"اللي ،الذهبية"
التحليل، والتفسير واالستنتاج، الناقد، وتنمية مهارات 

واستنتاج الروابط الحجاجية وأنواعها،  ،كتحليل النص
 ىتحدتواستنتاج خصائص الموجات الصوتية، و 

الكتابة عن إحدى الصناعات كما في قدرات الطالبات، 
البحرينية باللغة اإلنجليزية، وعمل دراسة جدوى 

 الصغيرة. وعاتللمشر 

بفئاتهن لبات التعليمية تلبي المدرسة احتياجات الطا •
تتابع تقدمهن في لوحة حيث بصورة متميزة،  المختلفة

في مراكز  منهن تشارك المتفوقاتو "قطاف خولة"، 
 :كبرنامج ،التنمية المستدامة، والبرامج المتنوعة

"رحلتي نحو التفوق"، وفي المسابقات الخارجية التي 
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المركز األول في يحققن فيها مراكز متقدمة، كنيلهن 
بجائزة وفوزهن مسابقة "البحوث والدراسات الجغرافية، 

تنفذ دروس كما ، "لطيفة بنت محمد إلبداعات الطفولة"
ذوات  الطالبات دعملوالبرامج الرائدة؛  ،التقوية

"صعوبات ذوات  التحصيل المنخفض، كبرنامجي:
العزيمة"، و"خطوة نحو األمام"، وتدعم طالبات النظام 

، عالوة على ي قبل وأثناء فترات االمتحاناتالجزئ
 :لطالبات في مشروعاعمال لدرجة أالحثيثة متابعتها 

 حصاد"."

تعزز المدرسة الجوانب الشخصية للطالبات بصورة  •
عبر المشروعات  بارزة، بمعالجة مشكالتهن،

جزًءا و"كن كمشروع ي: "تميزت"،  ،رشادية الفاعلةإلا
ا بالتعاون مع ومعنوي  ا مادي  0"، ودعمهن من الحل

عضوات المجلس الطالبي بتفعيل لجنة "المحتاجات"، 
كما تهيئ الطالبات الجدد باللقاءات التربوية والجماعية 

واألكاديمي؛ مما  ،من قبل مكتبي اإلرشاد االجتماعي
 .في المدرسة مكنهن من سرعة االستقرار

مواهبهن وتنمي  ،المدرسة خبرات الطالباتتثري  •
اإلبداعية عبر أنشطة اللجان والجماعات  وقدراتهن

المدرسية المتنوعة، والمتوافقة مع ميولهن، مثل: 
المجلس الطالبي، والجماعات المهنية، ولجنة أنشطة 

الصحافة، وفريق المرشدات، والمشاركة في المسابقات 
"االستخدام اآلمن  :الخارجية المتنوعة، كمسابقة

قدم"، وفي لإلنترنت"، وبرنامجي: "أصيل"، و"ت
والفعاليات العلمية والتربوية، مثل:  ،المعارض

معرضي: "مًعا نبتكر"، و"البحرين في عيون خولة"، 
وفعالية "بازار خولة التربوي"، إضافة إلى تهيئة 

طالبات المستوى الثالث المتحان القدرات، وبعثات 
البرامج اإلرشادية حول تنفيذ وزارة التربية والتعليم، و 

لة التالية من التعليم؛ باستضافة طبيعة المرح
 امعات، والزيارات الميدانية لها.الج

محفزة على التعلم، و ر المدرسة بيئة صحية آمنة توفِّ  •
المرافق وسالمتها، وحصرها الحاالت  تابعتهابم

، وتنفيذها محاضرات منها المرضية، خاصة المزمنة
توعوية، مثل: "مرض السكر"، و"زيادة الوزن"، وتفعيل 
فريق "مسعفات خولة"، وحصول المدرسة على درجة 

، إلى جانب اآلمنة االمتياز في تقييم المختبرات العلمية
 بصورة آمنة. متابعتها حضور الطالبات وانصرافهن  

؛ لتعزيز توظف المدرسة مواردها ومرافقها بفاعلية •
مركز مصادر التعلم في خبرات الطالبات وميولهن، ك

ومختبرات العلوم، والحاسوب،  تأصيل القراءة والبحث،
ومركز التدريب والتطوير، والساحات المدرسية، 

 .(IT Garden) يقة المدرسيةوالحد

؛ بصورة متميزة المجتمع المحليتواصل المدرسة مع ت •
 ةمشاركاستمرارية التطوير والتحسين، كإلى ا منها سعيً 

عزز  ؛ مماطالباتها في حضور جلسات مجلس النواب
استفادة المجتمع عالوة على ، قياديةال هنشخصياتمن 

الصالة استخدام ك ،المدرسة المحلي من مرافق
التعاون مع وزارة الرياضة لالنتخابات البرلمانية، و 

التربية والتعليم في استقبال الوفد التربوي من دولة 
نشر ا لاإلمارات العربية المتحدة الشقيقة للمدرسة؛ تعزيزً 

على الصعيدين التعليم  ممارساتها المتميزة في دعم
 .المحلي والخارجي

 
 

 جوانب القوةأبرز 
، وترجمة رؤيتها على أرض الواقع الدقيقالذاتي الشامل و والتقييم  ،عمليات التخطيط ، وتميزالقيادة المدرسيةوعي  •

 .بقوة
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 .والتعلم الذاتي ،من مهارات التفكير الناقد الفتتمكن الطالبات ال •

شخصيات الطالبات القيادية الواثقة، وقدرتهن على تحمل المسئولية والمنافسة، وامتالكهن مستويات ثقافية عالية،  •
 والقيم اإلسالمية. ،ومهارات تواصلية واعية، واعتزازهن الكبير بالموروث البحريني

تلبي احتياجات الطالبات التعليمية باختالف ، والتنوع في أساليب التقويم التي فاعلةستراتيجيات التعليم والتعلم الإجودة  •
 .فئاتهن

 والحياتية. ،وخبراتهن التعليمية ،والمعززة لمواهبهنوثراء األنشطة الالصفية الداعمة لتعلم الطالبات،  ،تنوع •

 
 

 أبرز المشروعات المتميزة 
لخلق بيئة  ؛األموروأولياء  ،المدرسة جميع منتسبيلدى  نشر ثقافة اإلنجازإلى يهدف مشروع "الثقافة التنظيمية"،  •

مما ساهم من زيادة  ؛في مناخ تعليمي يسوده التحفيز والدافعية للتعلموتحافظ عليه على اإلنجاز  تحّفزمثقفة واعية 
 .العمل في جميع مجاالتالمدرسي اإلنجاز 

وخلق قادة  ،فكارهنوأمشروعاتهن، نشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالبات، وتسويق إلى يهدف مشروع  ،مشروعي"" •
 واالبتكار. ،اإلبداعمما ساهم في تكوين قيادات طالبية في المدرسة قادرة على ؛ المستقبل في مجاالت األعمال

 ،والتغيير لألفضل ،ا، ونشر ثقافة التفكير الناقدا واجتماعي  يهدف إلى توعية الطالبات فكري   مشروع "صوت خولة"، •
وتقبل اآلراء، في  ،على حل المشكالتتهن مما ساهم في تنمية قدر ؛ وبث اإليجابية، وتطوير شخصيات الطالبات

 .وحيوي ،جو صحي

فكار يستنبط األوسط اجتماعي يعيش في و  ،قادر على اإلبداعتأسيس جيل يهدف إلى مشروع "ملهمات خولة"،  •
وقياديات  ،، واكتشاف طالبات ملهماتالمشروعاتمما ساهم في ارتفاع نسبة مشاركة الطالبات في ؛ وينميها جديدةال
 .دجد

 ،وبدائل متنوعة ،بتوليد أفكار جديدة لدى الطالبات؛ تنمية التفكير اإلبداعيإلى يهدف  مشروع من الحل"،جزًءا "كن  •
كساب إبداعية، بطرائق ووضع حلول للمشكالت  على تحمل المسئولية، واتخاذ القرار، وتعزيز الطالبات القدرة وا 

لطالبات ا ساهم في امتالكمما ؛ )األدوات الرقمية( القرن الواحد والعشرين، وتوظيف التكنولوجياومستجدات مهارات 
 .لها واقتراح الحلول الممكنة ،قدرة عالية على تحليل المشكالت

مما ؛ والتخفيف من ضغوطات الحياة ،السعادة في المدرسةنشر ثقافة إلى يهدف مشروع  "سعادتك من سعادتي"، •
 .يةخارجالساهم في زيادة مشاركة الطالبات في الفعاليات المدرسية و 

وخلق روح المنافسة، ، تنمية مهارات التفكير العليا، ونشر ثقافة التعاون والعملإلى يهدف  مشروع "السالسل الذهبية"، •
 .وتعزيز ثقتهن بأنفسهن ،مما ساهم في صقل شخصيات الطالبات ؛وتنمية مهارات التصميم
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وبلغات مختلفة،  ،على القراءة في مجاالت متنوعةمنتسبات المدرسة تشجيع إلى يهدف  مشروع قهوتي ملهمتي"،ركن " •
 .هفي "اقرأ"حصص تنفيذ مما ساهم في زيادة إقبال الطالبات على القراءة، و حيث يتم تقديم القهوة لهن في الركن؛ 

كسابهن  ،لطالباتدى اتنمية مهارات التفكير العليا لإلى يهدف مشروع غو"، ي"الل • القرن الواحد ومستجدات مهارات وا 
 .فيها على مراكز متقدمة هنوحصول ،ن الطالبات من المشاركة في المسابقات الدوليةمما مك  ؛ والعشرين

نسب رفع المنافسة في من خالل  المساقات التجارية، في طالباتالرفع نسب إتقان إلى يهدف  مشروع "نجوم اإلتقان"، •
تقاناإلتقان في االمتحانات؛   المساقات.تلك في جميع  الطالبات مما ساهم في ارتفاع نسب نجاح وا 

مستوى طالبات المسار األدبي، ورفع دى يهدف إلى تعزيز السلوك اإليجابي ل مشروع "خطى للتعلم اإليجابي"، •
 ،وتعزيز الصحة النفسية ،قيمة السعادة ونشر مفهومهاتنمية القيم لديهن، كو  ،هنر سلوكياتيوتطو  ديمي،هن األكاتحصيل

 تهننحو األفضل، وزيادة دافعي هنمما ساهم في تعديل سلوكيات الغالبية العظمى من ؛نحو التعلمهن وتغيير اتجاهات
 .نحو التعلم

برامج توعوية عن طريق إلى تعزيز السلوك اإليجابي لدى الطالبات،  انيهدف"بقيمي أرتقى"، مشروعان و تميزت"،" •
 تمما ساهم في انخفاض نسبة المشكال؛ طبيعة المرحلة العمريةبما يتناسب مع و  ،في الجوانب الحياتيةوتثقيفية 
 .زيادة وعي الطالبات بحقوقهن وواجباتهنو ، السلوكية

والحفاظ على البيئة المدرسية نظيفة، وغرس روح  ،في المدرسةمساعدة العامالت إلى يهدف  مشروع "نظف لتعش"، •
بيئة جعل المدرسة في تعاون الطالبات انعكس على مما ؛ والوعي البيئي ونشر ثقافة النظافة ،التعاون بين الطالبات

 نظيفة.

تطوير مهارات الطالبات في اللغة إلى  انيهدف (، مشروعان(English Reading Projectو "فالمنغو خولة"، •
اإلنجليزية، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض، إضافة إلى صقل المواهب اإلبداعية للطالبات بمختلف 

 .وتقدم مستويات الطالبات فيهانشر ثقافة القراءة باللغة اإلنجليزية، فئاتهن التعليمية؛ مما ساهم في 

• (IT Garden) ، للتعلم من خالل العناية بحديقة ة حفز وجعلها بيئة م ،البيئة المدرسية تجميل إلى يهدفمشروع
باستخدام أدوات التمكين  المنجزة في مراكز اإلبداع هنلعرض أعمال ؛للطالباتمعرًضا دائًما اعتبارها و  ،المدرسة
تميز األداء مما ساهم في  ؛التعليمية لألقسام المهني ريطو التذ جلسات ينفتمكان جاذب لتوفير إضافة إلى ، الرقمي

 التطور الشخصي للطالبات. العام بالمدرسة، خاصة 

وتشجيع المعلمات على تطبيق وتفعيل  ،وتعزيز ،نشر ثقافة التمكين الرقميإلى يهدف  مشروعخولة"،  تكنو"رواد  •
تفعيل التعليم مما ساهم في زياد ؛ التمكين الرقمي في الحصص الدراسية اتعو ومشر  ،مختلف األدوات الرقمية

 والتطبيقات التعليمية. ،اإللكتروني بالمدرسة، ووعي الطالبات بمختلف البرامج

ثارة دافعيالمدرسةبات منتس  تشجيع إلى يهدف  مشروع ،(MOTIVATION) البرنامج التحفيزي • لعمل تهن نحو ا، وا 
المجتمع في وتعزيز الممارسات اإليجابية  هن،بينفيما توطيد العالقات االجتماعية إضافة إلى ، المميز والعطاء
  .في المدرسة تحقيق األداء العاليمما ساهم في ؛ المحلي
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 التوصيات

مجاالت العمل المدرسي، بجميع المستويات المتميزة  فياالستمرار في تعميم الممارسات التعليمية والتربوية للثبات  •
لمدارس مملكة البحرين، وخارجها، خاصة في تمكين الطالبات من ونشر تجربتها النموذجية الرائدة على أوسع نطاق 

 مهارات القرن الواحد والعشرين.

المعلمات األوليات لمعظم األقسام األكاديمية، خاصة اللغتين العربية،  :سد نقص الموارد البشرية المتمثل في •
 واإلنجليزية، والعلوم، والمواد التجارية.
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 المدرسةأساسية عن  معلومات :1 ملحق
 

 

 خولة الثانوية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Khawlah Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1982 سنة التأسيس

 325مجمع  – 2510طريق  – 302مبنى  العنوان

 العاصمة /المنامة المدينة/ المحافظة 

 17742922 الفاكس 17742942 أرقام االتصال

 khowlah.se.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 18-16 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 730 المجموع 730 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .من ذوات الدخل المتوسط والجيدأسر إلى أغلب الطالبات  تنتمي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 9 9 8 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 توحيد مسارات (8) (10األول )

 ( في المسار األدبي2( في المسار التجاري، و)3( في المسار العلمي، و)4) (11الثاني )

 ( في المسار األدبي2( في المسار التجاري، و)3( في المسار العلمي، و)4) (12الثالث )

 فنيات( 9)إدارية، و (14) عدد الهيئة اإلدارية

 117 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات( 3) في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية
 .امتحانات وزارة التربية والتعليم •
 والتدريب.االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم  •

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 في: ت، تمثل2018-2017 الماضيات في العام الدراسي تعيينالأهم  •

 مدرسة مساعدةمديرة  –
 .معلمة أولى لقسم الرياضيات –
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 الكلمات النسبية المستخدمة في مقابل التقديرات :2 ملحق

 
 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا  /الجميع

 الغالبية العظمى
 األغلبية العظمى

 الكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على 

 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/ الشيء الناقص قليل/ أقلية

 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 


