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  المقدمة

 

أيام من قبل  ثالثةإجراء 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، سبعة

مع  مقابالت التي تجرىالمكتوبة 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. طلبةلبالمدرسة وا موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكم

 المجال
 بوجه عام

 ثانوي/ال

 العالي

 اإلعدادي/

 المتوسط

 االبتدائي/

 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  - - 3 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي - - 3 3

 التعليم والتعلم - - 3 3
 جودة العمليات الرئيسة

رشادهم - - 3 3  مساندة الطلبة وا 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة - - 3 3

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 

2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
       )2008 - 2011(               )2011 - 2014(                )2015 - 2018) 



 

 يئة جودة التعليم والتدريب ه
 2                                                                                   2018أكتوبر  3–1 –البحرين المهنية الثانوية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالمستخدمة فالكلمات النسبية 
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

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

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد

 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية

 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

االستفادة من في و  ،التقييم الذاتيدقة  في: تتفاو  ال •
نتائجه في تحديد أولويات التطوير في جميع 

واقع مستويات  خاصةً مجاالت العمل المدرسي، 
بناء ت في تفاو البالتالي و الطالب األكاديمية، 

 .جيةيالخطة اإلسترات

في النجاح المرتفعة  نسب اإلتقان مع نسبتوافق  •
في المواد التخصصية بشكل عام، وتباينها معها 

في  خاصةً ، والتجارية األساسية أغلب المواد
 التجارية المساندة.المواد الرياضيات و 

ارف والمفاهيم اكتساب الطالب المهارات والمع •
جاء أفضلها اكتساًبا في الخدمات  بصورة متفاوتة،

ضعف ر أث  في اللغة اإلنجليزية، التي  هاأقل  المالية، و 

تقدمهم في دروس المواد في فيها  هممهارات
 .فظهرت بصورة متفاوتة ،التخصصية

توظيف إستراتيجيات التعليم  :فيالمعلمين ت تفاو   •
وتفعيل أدوار ، التعلم إدارة وقت فيو والتعلم، 
 ،من أجل التعلم قويمتطبيق أساليب التو الطالب، 

بمختلف  همفي تلبية احتياجات هانتائج واالستفادة من
اتهم حسب مستويمساندتهم في و  ،فئاتهم التعليمية

ذوي الطالب  خاصةً ، في الدروس والبرامج
 .التحصيل المنخفض

التزام معظم الطالب السلوك الحسن، وانسجامهم  •
ببرامج د عَِّم ا، وشعورهم باألمن النفسي، والذي معً 

 .عززة للسلوكم  فاعلة 

  أمورهم. كسب المدرسة رضا الطالب وأولياء •
 



 

 يئة جودة التعليم والتدريب ه
 3                                                                                   2018أكتوبر  3–1 –البحرين المهنية الثانوية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 مكونات المجتمع المدرسي، وشعورهم باألمن النفسي.مًعا ضمن ن لدى معظم الطالب، وانسجامهم سَ السلوك الحَ  •

       مشكالت.عززة لسلوك الطالب اإليجابي، ومساندتهم عندما تكون لديهم البرامج الم   •

 

 

 التوصيات
في  تنمية مهارات الطالب األساسية في اللغة اإلنجليزية، ورفع مستوى إنجازهم األكاديمي بصورة أكبر، خاصةً  •

 والمواد التجارية المساندة. ،الرياضيات

بصورة أكبر، وتطوير  العمل المدرسي تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات •
 .هاالخطط المدرسية، مع متابعة جودة تنفيذ

 تركز على: ،أداء المعلمين، بتطبيق إستراتيجيات تعليم وتعلم طويرمتابعة برامج التنمية المهنية في ت •

 إدارة وقت التعلم؛ بما يضمن إنتاجية أفضل –

 توظيف أساليب تقويم فاعلة، والتأكد من حدوث التعلم لدى الطالب –

الطالب ذوي  واألعمال الكتابية، خاصةً  والبرامج الداعمة ساندة الطالب ومراعاة مستوياتهم في الدروسم –
 التحصيل المنخفض

 تفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. –

 نقص الموارد: سد   •

والتجارية المساندة،  ،والتخصصية ،تمثل في: المعلمين األوائل في جميع المواد األساسيةالبشرية الم   –
 واختصاصي مركز مصادر التعلم

    تمثل في: غرف المحاكاة، والصالة الرياضية، ومركز مصادر التعلم، ومختبر العلوم.المادية الم   –

 

  مرض  "على التحسن  ةاالستيعابي   المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ذات مؤشرات أداء متفاوتة  خطة إستراتيجيةتوافر  •
 تفاوت دقة التقييم الذاتي، خاصةً رت بتأث   ؛الدقة

ما يتعلق بتحديد واقع مستويات الطالب في
برفع نسب اإلتقان في الرياضيات و األكاديمية، 

كساب الطالب  ،والمواد التجارية المساندة وا 
تفاوت خطط وكذا،  مهارات اللغة اإلنجليزية.

ارتباطها بالخطة  فياألقسام التشغيلية 
 اإلستراتيجية.

تقييمات المدرسة في استمارة التقييم  تطابقعدم  •
 األحكام التي أصدرها فريق المراجعة.مع الذاتي، 

 رغمعلى التفاوت فاعلية عمليتي التعليم والتعلم،  •
الهيئة التعليمية، وكذا  أعضاء ثبات معظم من

 نسقي المواد.م  جميع 
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، تقدمهاالتي تعترض تحديات لامواجهة المدرسة  •
 في: ت تلك التحدياتتمثلوقد 

د ددى اتفاوت المهارات األساسية ل –  لطالب الج 

نقص المعلمين األوائل في جميع المواد  –
 والتجارية المساندة   ،والتخصصية ،األساسية

ديري مدرسة مساعدين على ب ثالثة م  تعاق   –
 على مدار ثالثة أعوام دراسيةالمدرسة 

رف المحاكاة، غ   :المتمثل فيالمرافق نقص  –
ركز مصادر التعلم، والصالة الرياضية، وم

  ومختبر العلوم

% مقارنة بالعام 26زيادة أعداد الطالب بنسبة  –
   الدراسي السابق.
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

الطالب نسب نجاح مرتفعة في مساقات يحقق  •
 والتخصصية ،والتجارية المساندة ،المواد األساسية

، تراوحت ما بين 2018-2017في العام الدراسي 
ي مساق %، وجاءت بدرجة أقل ف100% و83

 %.79( بنسبة بلغت 805)جود

يحقق الطالب في المواد األساسية والتجارية  •
%، 86% و00المساندة نسب إتقان تباينت ما بين 

 ،%86توافق بعضها مع نسب النجاح، كبلوغها 
 ،(804و)محا ،(881% في )إنج46و ،%76و

تباين أغلبها مع و  ( على الترتيب،802و)عرب
(، مع 812)إنج % في30بلوغها ك نسب النجاح،

بروز التدني واالنخفاض في الرياضيات والمواد 
 ،(811% في )ريض7بلوغها ، كالتجارية المساندة

 .(806و)قان
يحقق الطالب في المواد التخصصية نسب إتقان  •

في توافقت و ، %100% و30تراوحت ما بين 
في % 90بلوغها مع نسب النجاح، كمعظمها 

 فبخال ،(803)وسط % في50و(، 805)محك
% في 30بلوغها ، كتباينها في عدد محدود

 (.806)وسط

توافق نسب اإلتقان والنجاح مع مستويات الطالب ت •
المتفاوتة في دروس المواد األساسية والتجارية 

ن لم ينعكس التوافق على المساندة، في حي
  في المواد التخصصية. الفتةبصورة مستوياتهم 

االمتحانات يحقق طالب المستوى الثالث في  •
الوطنية لألعوام الدراسية الثالثة الماضية، نسب 

اإلنجليزية، اللغة العربية، و ة نجاح متدنية في اللغ

 ،%14و ،%7المشكالت، بلغت في آخرها  وحلِّ 
 % على الترتيب.4و

يكتسب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم،  •
 كالتالي:

: يكتسبونها بصورة مرضية في األساسيةالمواد  
كحل المعادالت الجذرية، واشتقاق  ،الرياضيات
تمييز اسم اآللة كاللغة العربية، في و الدوال، 

في  بصورة متفاوتةو وتوظيفه في الكتابة، 
خصاب في مفهوم اإل ها اكتساًبا، أفضلالعلوم

، غير حساب العدد الذريفي  هاقل  واالستنتاج، وأ
ظهر  مهارات اللغة اإلنجليزية اكتسابهم أن  

 ،التحدثما في مهارتي: ك بصورة غير مالئمة
 والكتابة

معظمها  يكتسبونالمواد التجارية المساندة:  
البطالة، وحساب الفائدة  بصورة مرضية، كمفهوم

  أفضل مفهوم الجودةبمستوى ، و البسيطة

يكتسبون أغلبها بصورة المواد التخصصية:  
 وتطبيقات، "كاميرا الديجيتال"مرضية، كمعارف 

(SWOT) ، ،والمقارنة بين أنواع االجتماعات
خدمات المالية، كتصميم الأفضل في بمستوى و 

ها غير مالئمة الفواتير والتدقيق عليها، غير أن  
ر اكتسابهم وقد تأث   في البيع.التصميم في 

ضعف مهاراتهم في اللغة ب المتفاوت هذا،
 .اإلنجليزية

ثالثة فصول  آخر يحقق الطالب على مدار •
ا في نسب النجاح المرتفعة في دراسية، استقرارً 

في  اوتذبذبً المواد التخصصية والتجارية المساندة، 
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الفصل  بشكل عام في تتراجع المواد األساسية التي
 األول من العام الدراسي الماضي.

 ي الدروسثَ ل  يتقدم الطالب بصورة مرضية في ث   •
، وفي أغلب األعمال الكتابية، وبصورة جيدة تقريًبا
الخدمات ما في ك الدروس عدد محدود منفي 

أيًضا المالية، وبصورة غير مالئمة في عدد محدود 
 خاصة في اللغة اإلنجليزية. ،منها

يتقدم الطالب المتفوقون بصورة مناسبة في أغلب  •
الطالب يتقدم في حين الدروس والبرامج المدرسية، 

يل المنخفض بصورة غير مالئمة في التحص وذو 
 أغلب الدروس والبرامج المدرسية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
مستويات الطالب في المواد األساسية والتجارية المساندة، من حيث نسب اإلتقان بشكل عام خاصة في الرياضيات  •

  وتأثيرها على مستوياتهم في المواد التخصصية. مهاراتهم في اللغة اإلنجليزيةضعف المساندة، و والمواد التجارية 

  التقدم الذي يحققه الطالب حسب قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة الطالب ذوي التحصيل المنخفض. •

  مستويات الطالب في االمتحانات الوطنية. •

 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 ةشاركبالم الطالب في الدروسأغلب ساهم ي   •
أثناء مناسبة بالنفس  ثقةً  فيها ا، ويبدونكتابي  فيها 

العمل، مع قدرة أفضل للمتفوقين على المشاركة 
قدرة العمل الفردي، و االستقاللية في و  ،ةالشفهي  
حين قيادة العمل الجماعي، في على  متفاوتةً 

يشارك الطالب ذوو التحصيل المنخفض بدرجة 
، ويعتمدون على زمالئهم في تحصيل أقل  

 إجابات التقويم.

بصورة  المدرسية الحياةيساهم الطالب في  •
ة، كلجنة األدوار القيادي  فيها ون ويتول  مناسبة، 

النظام، والمجلس الطالبي، وفرقة الكشافة، 
رون فيه عبِّ الذي ي  و  ،(THIS IS MEومشروع )

المشاركة في األنشطة  ، غير أن  اتهمعن شخصي  
 بصورة كافية. لم تكن شاملةالالصفية 

ا، حيث ا حسنً ا، وسلوكً ا جيدً يبدي الطالب وعيً  •
حافظون على سير الدروس في بيئة ي  إنهم 

مالئمة للتعلم، ويحترمون معلميهم وبعضهم 
 نو وينسجمويلتزمون األنظمة والقوانين، ا، بعضً 
في المجتمع  شعرهم باألمن النفسيبصورة ت  مًعا 

المشكالت السلوكية من ة قل   مع وجود المدرسي،
ن فئة منهم، كاأللفاظ غير عالتي تصدر 

 الالئقة.
يتمثل الطالب القيم اإلسالمية وقيم المواطنة،  •

نصتون للقرآن الكريم، ويحترمون السالم حيث ي  
اإلعاقة،  يهم ذو ءساعدون زمالالوطني، وي  
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بمشاركتهم في  تطوعي ا خدمون مجتمعهموي
فعالية ويتفاعلون مع تنظيف ساحل المالكية، 

شاركون في مسابقة وي  يوم األم"، أفضل تصميم ل"
 ."الحوار شجرة حصادها الوطن"

يلتزم معظم الطالب الحضور المنتظم إلى  •
المدرسة، وبمواعيد الدروس، مع حاالت محدودة 

التي تسبق أو من الغياب الجماعي في األيام 
 تلي اإلجازات.

بصورة ا العمل معً أثناء يتواصل الطالب  •
 ابعضهم بعضً  لوتقب   ،تجانسهمظهرون فيها ي  

الحوار التعاون و درتهم على بصورة أفضل من ق  
 قناع بما يالئم مرحلتهم العمرية.واإل

درة متفاوتة على التعلم الذاتي، ظهر الطالب ق  ي   •
كالعمل بصورة مستقلة في التقويم الفردي 

في اإلنترنت الكتابي في الدروس، والبحث في 
والمشاركة في بعض مساقات الوسائط المتعددة، 

 :األعمال في معرض التعليم الفني والمهني، مثل
(HOLOGRAM.) 

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   في الدروس. أكبر، خاصةً  مساهمة الطالب بثقة وحماس في الحياة المدرسية بصورة   •

     ا بفاعلية.قدرة الطالب على التعلم الذاتي، وتواصلهم معً  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

إستراتيجيات تعليم وتعلم أغلب المعلمين يوظف  •
زت في السؤال من أجل التعلم، بصورة مناسبة، ترك  

 معحددة األدوار، وتقديم األنشطة الجماعية غير م  
تمحور العمل فيها على المعلمين بصورة أكبر من 

 ن إستراتيجياتو طبق المعلمالطالب، في حين ي  
في الدروس وأكثر فاعلية ة أفضل بصور  تعليمية
زت التي تمي   ،ماليةالخدمات الدروس ك ،الجيدة

 الحوار والمناقشة.ب

ات تعليم وتعلم يوظف فئة من المعلمين إستراتيجي •
 ا للعمل،بصورة غير مالئمة، كان المعلم فيها محورً 

، خاصة في فيها على المتفوقينالمشاركة وت َركِّز 
 م فيها أنشطة  قد  ت  غالًبا ما التي  ليزيةاللغة اإلنج

من مستوى المرحلة العمرية  أقل   بمستوى تعليمية
 للطالب.

الموارد التعليمية المصادر و يوظف أغلب المعلمين  •
 ، كالسبورة الذكية، واألفالم التعليمية،بصورة مناسبة
بالمدح زون على التشجيع اللفظي ركِّ وي  والحواسيب، 

ون العمل الكافي ، دفي تعزيز مشاركات الطالب
  ذوي التحصيل المنخفض. الطالب على تحفيز

ن سلوك الطالب بفاعلية، يالمعلم معظم ديري   •
ويتدرجون في ويخططون للمواقف التعليمية، 

في حين تأثرت أغلب  ،عرض أجزاء الدرس
، من حيث التعلم إدارة وقتالدروس بتفاوت فاعلية 

، كما في اللغتين بعض مكونات الدرساإلطالة في 
ة كفاية الوقت والعلوم، أو قل   ،العربية واإلنجليزية

الرياضيات، مع ما في تابي كفي التقويم الفردي الك
في  اإلطالةوضوح اإلرشادات على مدى تأثير 

المواد التخصصية واللغة  بعض دروسكاألنشطة، 
ء في يبطبمنوال التدريس العربية، إضافة إلى 

بسبب ضعف  ؛أغلب دروس المواد التخصصية
، واعتماد للغة اإلنجليزيةمهارات الطالب في ا

 على الشرح باللغة العربية.فيها ن يالمعلم
يراعي المعلمون التمايز بين الطالب بصورة  •

وتقديم بعض ، العرضمناسبة، من حيث التدرج في 
 يتحديتم فيها ة التي ة والكتابي  األنشطة الشفهي  

ة التركيز على مساندة قدرات الطالب، مع قل  
التحصيل المنخفض، حيث ال ي خطط الطالب ذوي 

كتفى بتقديم توجيهات ي  الستهدافهم بصورة خاصة، و 
دور المعلم الزميل في المواد  مع تفاوت، عامة

 .التخصصية

ى مهارات التفكير العليا في الدروس بصورة م  نَ ت   •
في  كتقديم التدريبات غير المباشرةمناسبة، 

، مع في الرياضة المالية واالستنتاجالرياضيات، 
أ في ، كالبحث عن الخطجيدة لبعضهاتنمية 

مع محدودية التفاعل معها من  الخدمات المالية،
 قبل الطالب في بعض الدروس.

يوظف المعلمون التقويم في الدروس بأساليب  •
كاألسئلة  تعلم أغلب الطالب،ساهمت في متنوعة؛ 
ج الفردية الكتابية، وتفعيل برنامو  ،الشفهية

(KAHOOT)، واستمارات المتابعة، 
التخصصية، ولم واالختبارات اإللكترونية في المواد 

ل التقويم ا لتحو  نظرً  ؛أعلى من المتوقعتكن فاعليتها 
نقل اإلجابات بين  ، أواعيالفردي الكتابي إلى جم

ما في الفردي الكتابي كالتقويم الطالب في 
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الرياضيات والمواد التجارية المساندة، أو عدم تقويم 
المعلمين  تفاوتبعض األهداف كاللغة العربية، أو 

كتفى من حدوث التعلم، حيث ي   االتأكد خالله في
  بتعميم اإلجابات على السبورة.

في المواد  هم بالمشروعاتالمعلمون دروسَ  ع  ب  ت  ي   •
بالتصحيح شبه ع تابَ ت  ، والواجبات التي التخصصية
بعضها مستويات الطالب راعى في المنتظم، وي  
والتغذية  ، مع تفاوت الكمِّ والعلوم كالرياضيات

 فيها. الراجعة
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

 للمرحلة العمرية للطالب.  م في دروس اللغة اإلنجليزيةقد  مة ما ي  ءالضمان م   •

   ة.إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجي   •

   توظيف أساليب تقويم فاعلة، والتأكد خاللها من تعلم الطالب. •

 ة، خاصة الطالب ذوي التحصيل المنخفض.مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابي   •
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

ت المتفوقين ببرامج مناسبة، اخبر  المدرسة ثريت   •
لمي بع  "م" في اللغة اإلنجليزية، وبرنامج "تقد  ك
 بعض البرامجقدم وت  في الوسائط المتعددة،  "رتقيأ
وذوي التحصيل المنخفض،  ،عينف  رَ م  طالب اللل

 :كدروس التقوية قبل االمتحانات، ومشروَعي
و"ساند وادعم"، والتي ساهمت  ،"زميلي معلمي"

عدم  في إكسابهم بعض المهارات، غير أن  كلها 
ل من أثرها على تقدمهم في قل  تقديمها بانتظام ي  

 الدروس.
ي المدرسة احتياجات الطالب الشخصية، لب  ت   •

برامج  مقدِّ وت  ، والقرطاسية كتوفير وجبات اإلفطار
 ةً م  سلوك الطالب الحسن، مثل: "أ   عززت   ؛فاعلة
ا" و"مضار التدخين"، مع دراسة الحاالت وسطً 

 ةالنفسي  الحاالت ، كانً ت ثمر تحس   الخاصة بفاعلية
 .منها

ي مواهبهم في وتنمِّ  ،ثري المدرسة خبرات الطالبت   •
التصوير شطة الالصفية بصورة مناسبة، كاألن

المسابقات و الفوتوغرافي، ودوري كرة الطائرة، 
حرزون في بعضها مراكز متقدمة، الخارجية التي ي  

مادة الوسائط المتعددة،  ضمنء وطن" "ضو  :مثل
 .بصورة كافية ها ال تشمل بعض الطالبإال أن  

تطبيق ، كتوفير بيئة آمنة في اجهودً  المدرسة   تبذل   •
ضية رَ عملية اإلخالء، ومتابعة الحاالت المَ 

عدم كفاية مقاعد  غير أن  القلب، أمراض ك
دوم بعض وق  بأعداد الطالب،  الحافالت مقارنةً 

بعد على األقدام، ا يً ش  الطالب إلى المدرسة مَ 
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رب مدرسة ق   نزولهم من الحافالت المدرسية
 ا.أكثر أمنً كونها ل من قل  ي  ؛ مجاورة

عبر بصورة  مالئمة؛  دَ د  الج   الطالبَ  ئ المدرسة  هيِّ ت   •
ئ طالب هي  ت  بالمثل و ، النظام التعليميب تعريفهم
التخصصات في حول وى األول بإرشادهم المست

لمستوى الثالث طالب االمستويين الثاني والثالث، و 
 اللقاءات مع الخريجين. معرض الجامعات، و بزيارة 

 ا للطالب ذوي اإلعاقةا مناسبً تقدم المدرسة دعمً  •
الطابق األرضي تخصيص ة، كوالسمعي   ةجسدي  ال

 .الصف مقدمةجلوسهم في و  ،دورة مياهو  ،لصفوفهم

ة لدى الطالب بصورة ز المهارات الحياتي  عز  ت   •
 "تكوين" ي:حاكاة واقع العمل في برنامجَ كم  متفاوتة، 
مع  ،يوم البيع""عالية فمهارة البيع في و  ،و"آفاق"

، ، كالتواصل باللغة اإلنجليزيةلبعضها تنمية أقل  
 .ذلك التفاوت حاكاة علىوتأثير عدم وجود غرف م  

 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
في  وصولهم للمدرسة ن  مَ ض  تتناسب مع أعداد الطالب، وتَ  ؛ا تتعلق بتوفير حافالت مدرسيةخاذ تدابير أكثر تنظيمً ات •

 ا.أكثر أمنً  ظروف  

 .منهم التحصيل المنخفضاالحتياجات التعليمية للطالب على اختالف فئاتهم، خاصة ذوي تلبية  •

 بدرجة أكبر. ةباألنشطة الالصفية، وكذا تعزيز المهارات الحياتي   إثراء خبرات الطالب •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تخريج جيل تشاركية على الالمدرسة ت رك ز رؤية  •
رجمت في مجاالت العمل المدرسي واع، وقد ت  

 بصورة مرضية.

م المدرسة واقعها باستخدام بعض األدوات، مثل: قي  ت   •
، ونموذج المدرسة البحرينية (SWOTتحليل )

التقييم  تميزة، وتحليل نتائج الطالب، غير أن  الم  
يات الذاتي تفاوت في دقته، كما في تقييم واقع مستو 

ثلى في ستفد منه بصورة م  ، ولم ي  الطالب األكاديمية
، كيز عليهاوالتر  العمل المدرسي أولويات تحديد

كرفع نسب إتقان الطالب في مواد الرياضيات 
كسابهم مهارات اللغة  ،والمواد التجارية المساندة وا 

تقييمات المدرسة في تطابق ، مع عدم اإلنجليزية
واألحكام التي أصدرها فريق استمارة التقييم الذاتي 

معايير النجاح في  أن   من رغمعلى ال، المراجعة
في الوصول  لرغبةى الإشير في أغلبها خطة ت  ال
ي اإلنجاز مستوى المرضي في هدفَ لى الإ

 .والتعليم والتعلم ،األكاديمي
 مؤشرات أداء ستراتيجية المدرسة اإلخطة تشمل  •

العمل  ركز على مجاالت، ت  متفاوتة في الدقة
تلك أولويات التطوير في الغالب، كَوف َق  األساسية؛
بتفعيل أساليب التقويم، ورفع مستوى المرتبطة 

ها الدعم والمساندة للطالب في الدروس، غير أن  
ركز على رفع نسب اإلتقان بشكل عام دون ت  

في تخصيص، مع تفاوت خطط األقسام التشغيلية 
، من حيث البناء بالخطة اإلستراتيجيةارتباطها 

 عمليات التعليم والتعلم هدف تحسين عدم إدراجك
على تفاوت جودة المتابعة ، و في أغلب الخطط

استقرار معظم القيادات العليا والوسطى  من رغمال
 المتكرر. نيالمساعدالمديرين مع تغير  بالمدرسة،

ة األربع خالل التركيز في الوقفات التقويمي  يتم  كما
التحليل بصورة أكبر من على التنفيذ  العام الدراسي

ربط بمعايير النجاح، مع تفاوت التطبيق الفعلي الو 
 .بالمساندة التعليميةكالمتعلق  على أرض الواقع،

تقدم المدرسة بعض برامج التمهين للمعلمين، مثل:  •
، رس الجيد"، والزيارات التبادليةورشة "معايير الد

ذلك  عتاب  وت   ز،واالستفادة من برامج مركز التمي  
ز على إنجاز ركِّ خالل الزيارات الصفية التي ت  

الطالب في أغلبها، مع تفاوت دقة تقييم بعضها 
 تفاوتبالتركيز على اإلجراءات بصورة أكبر، و 

 في ظلِّ  ، وذلكةتفعيل استمارة المحاورة البعدي  
 نقص المعلمين األوائل.

ة بين منتسبي المدرسة، مع تسود العالقات اإليجابي   •
شهادات : كعدة وسائلللعاملين بتحفيز القيادة 

مع إقامة بعض ، ، وتكريمهم في "يوم المعلم"الشكر
 :المشروعات المشتركة بين األقسام، مثل

 ،الوسائط المتعددة :ي"المحاسب الصغير" بين قسمَ 
إضافة إلى تفويض بعض الصالحيات والمالي، 

بمهام المعلمين األوائل في  ا للنقص، كالقيامسد  
 والتجارية المساندة. ،والتخصصية ،المواد األساسية

م توظف المدرسة مرافقها ومواردها؛ لتعزيز تعل   •
 ،الحاسوبومختبرات السبورة الذكية، ، كالطالب

واستغالل الصف اإللكتروني في تدريس المواد 
 ،غرف المحاكاة :رعدم تواف غير أن   التخصصية،

والصالة  ،ومختبر العلوم ،ومركز مصادر التعلم
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 مهاراتل ل من اكتساب الطالبقل  ي   الرياضية؛
 .أفضل

تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي  •
وشركة ، الصحي "أنجنير"بصورة مناسبة، كمركز 

أولياء تواصل مع كما ت"ألبا" ضمن برنامج "تكوين"، 
من مبادرات وتستفيد اليوم المفتوح، األمور في 
ًما توفير ف بعضهم في رص تدريب للطالب َدع 

 برنامج "تكوين". ل
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .بصورة أكبر تحديد األولويات والعمل عليهاالتقييم الذاتي من حيث الدقة، واالستفادة من نتائجه في  •

 بصورة أكبر، ومتابعة جودة التنفيذ. ترابط الخطط التشغيلية بالخطة اإلستراتيجية •

  متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين في الدروس؛ بما يضمن رفع اإلنجاز األكاديمي للطالب. •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 للبنينالبحرين المهنية الثانوية  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Bahrain Vocational Secondary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2011 سنة التأسيس
 (3معهد البحرين للتدريب )بوابة  - 841 مجمع - 4109طريق  - 109مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17680615 الفاكس 17680675 أرقام االتصال

 vocational.sec.b@moe.gov.bh اإللكتروني للمدرسةالبريد 
 - الموقع على الشبكة

 سنة 18–16 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 178 المجموع - اإلناث 178 الذكور عدد الطلبة

 إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط.ينتمي معظم الطالب  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
تعليمي بالمرحلة 

 الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 التجاري.المسار الفني المطو ر/  (10األول )
 المسار الفني المطو ر/ التجاري. (11الثاني )
 المسار الفني المطو ر/ التجاري. (12الثالث )

 إداري ين 7 عدد الهيئة اإلدارية
 31 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية لغة التدريس

 عامان دراسيان في المدرسة المديرالمدة التي قضاها 

 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم. •
 متحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب.اال •

 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

بن عيسى آل خليفة الثانوية  عن مدرسة الشيخ عبداهللقاللية المدرسة إداري ا است •
 .2018-2017 لدراسيفي العام ا الصناعية للبنين

 ، مقارنةً 2019-2018% في العام الدراسي الحالي 26زيادة أعداد الطالب بنسبة  •
 .2018-2017بالعام الدراسي الماضي 

     .ثالثة أعوام دراسية ارعلى مد ديري مدرسة مساعدين على المدرسةثالثة م   بتعاق   •
 


