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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. مور.وأولياء األ طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
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 لمدرسةاتقرير 

 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

فاعلية عمليات دقة التقييم الذاتي، و تفاوت  •
تحديد واقع مستويات  :فيالتخطيط اإلستراتيجي، 
، خاصة نسب اإلتقانو ، الطالبات األكاديمية

، المنخفضة في الصف الثاني اإلعدادي النسب
 إضافة إلى التركيز على أولويات التطوير،و 
متابعة جودة الخطط المدرسية و تطبيق  في تفاوتال

 .هاتنفيذ
؛ ي أغلب الدروستفاوت مستويات الطالبات ف •

المهارات والمعارف هن اكتسابا لتفاوت نظرً 
أفضليتها في اللغة  حيث ظهرتوالمفاهيم، 

واللغة  ،والعلوم مقارنة بالرياضيات ،العربية
 اإلنجليزية.

تفاوت فاعلية توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم،  •
، وتطبيق أساليب التقويم، إدارة الوقت: من حيث

في الدروس ودعم تعلم الطالبات  ،ومراعاة التمايز
والبرامج، خاصة الطالبات ذوات التحصيل 

الطالبات و  ،المنخفض، وطالبات صعوبات التعلم
 الالتي لغتهن األم غير العربية.

هن التزامتمثل معظم الطالبات قيم المواطنة، و  •
السلوك الحسن، وشعورهن باألمن النفسي في ظل 

مساهمة  ت، مع تفاو اانسجامهن وتعايشهن معً 
 .في الدروسهن بثقة وحماس أغلب

 .الدعم الفاعل المقدم لطالبات صف الدمج •
 كسب المدرسة رضا الطالبات وأولياء أمورهن. •

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
وشعورهن باألمن النفسي، وانسجامهن مع مكونات ، وتمثلهن قيم المواطنة والقيم اإلسالمية، الحسن سلوك الطالبات •

 المجتمع المدرسي.

 الدعم الفاعل المقدم لطالبات صف الدمج. •
 
 

 التوصيات
 ، خاصة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات.رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات، وتنمية مهاراتهن األساسية •

متابعة جودة تنفيذ بجانب تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تحديد األولويات بصورة أكبر،  •
 الخطط المدرسية؛ بما يضمن رفع األداء العام للمدرسة.

 في تحسين أداء المعلمات، بتطبيق إستراتيجيات تعليم وتعلم تركز على:التطوير المهني متابعة برامج  •
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 التعلم؛ بما يضمن إنتاجية أفضل إدارة وقت –

 ومراعاة التمايز بينهن ،توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في دعم تعلم الطالبات –

 تفعيل أدوار الطالبات، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن. –

الحتياجاتهن التعليمية على اختالف فئاتهن، خاصة الطالبات ذوات  دعم الطالبات ومساندتهن في البرامج؛ تلبيةً  •
 الالتي لغتهن األم غير العربية.الطالبات و  ،التحصيل المنخفض، وطالبات صعوبات التعلم

سد نقص الموارد البشرية، المتمثل في المعلمات األوليات لألقسام التالية: اللغة العربية، والرياضيات والعلوم،  •
 طاقم اإلرشاد االجتماعي بما يتالءم وأعداد الطالبات.واستكمال 

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

المستوى المرضي، في ثبات مجاالت المراجعة  •
، مع بروز سلوك مقارنة بالمراجعة السابقة

، وتقدم وتمثلهن قيم المواطنة الحسن، الطالبات
بصورة  المتفوقات في أغلب الدروسالطالبات 

التحسن في دعم طالبات صف  إضافة إلى، جيدة
 الدمج.

مناسبة،  وجود خطة إستراتيجية ذات مؤشرات أداء •
إلى وخطط تشغيلية لألقسام مرتبطة بها، استندت 

نتائج تقييم ذاتي متفاوت في الدقة من حيث: تقييم 
 إضافة إلى، مستويات الطالبات، والزيارات الصفية

تلك  جودة التطبيق الفعلي إلجراءات تفاوت
 ومتابعتها. ،الخطط

تقييمات المدرسة في استمارة التقييم  اختالف •
في  الذاتي، واألحكام التي أصدرها فريق المراجعة

 .ةجميع المجاالت بفارق درج
بصورة غالبا وجود تحديات تواجهها المدرسة  •

 في: تمناسبة، تمثل
غلب المواد ألنقص المعلمات األوليات  –

األساسية، وحداثة تعيين المعلمة األولى 
 للغة اإلنجليزية

اإلرشاد  اختصاصياتنقص عدد  –
 االجتماعي مقارنة بعدد الطالبات

 س  م  يشكلن قرابة خ   ،تعيين معلمات جدد –
 أعداد المعلمات

وجود فئة من الطالبات الالتي لغتهن األم  –
 .غير العربية
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 المخرجاتجودة 
 

 مرض  " األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

المواد تحقق الطالبات نسب نجاح مرتفعة في  •
، 2018-2017األساسية في العام الدراسي 

أفضليتها في  %، مع97% و80تراوحت ما بين 
 اللغة العربية بشكل عام.

% 30تحقق الطالبات نسب إتقان تباينت ما بين  •
%، حيث توافقت مع نسب النجاح في 70و

بعضها، خاصة في اللغة العربية، غير أنها تباينت 
مع نسب النجاح في أغلبها، مع بروز االنخفاض 

% 30، مثل بلوغها في الصف الثاني اإلعدادي
وقد  .% في الرياضيات31، ويزيةفي اللغة اإلنجل

انعكس ذلك على مستويات الطالبات بصورة 
 متفاوتة في الدروس.

تكتسب الطالبات المهارات والمعارف والمفاهيم،  •
 :في على النحو التالي

اللغة العربية: يكتسبن أغلبها بصورة جيدة،  –
خاصة في الثالث اإلعدادي، كالقراءة 
 الجهرية، وتحليل النصوص األدبية،
ويكتسبن بعضها بصورة مناسبة، كتوظيف 

 القواعد النحوية
والتحدث  اللغة اإلنجليزية: يكتسبن القراءة –

بصورة مناسبة، مع اكتساب واالستماع 
خاصة  الكتابة بصورة أقلمهارة بعضهن 

 في الصف الثالث اإلعدادي
بصورة مناسبة حل الرياضيات: يكتسبن  –

المسائل المرتبطة بحساب مساحة المثلث، 
وتطبيق قانون مجموع قياسات زوايا 
المثلث، وضرب وحيدات الحد، ويكتسبن 

بصورة أقل تطبيقات قانون مجموع قياسات 
 الزوايا الداخلية للمضلع

العلوم: يكتسبنها بصورة جيدة في الثالث  –
اإلعدادي، كاستنتاج العوامل المؤثرة في 

ومعارف والتجريب العلمي، ، سرعة التفاعل
سرعة التفاعالت الكيميائية،  المحفزات في

 ويكتسبن بعضها بصورة مناسبة
 الزواحف. خصائصكالتصنيف، و 

تحقق الطالبات على مدار األعوام الدراسية من  •
ا في ، استقرارً 2018-2017إلى  2015-2016

نسب النجاح المرتفعة في اللغتين العربية 
 ا في الرياضيات.ليزية والعلوم، وتراجعً واإلنج

تتقدم الطالبات بصورة مرضية في أغلب الدروس  •
واألعمال الكتابية، ويتقدمن في بعضها بصورة 

خاصة في اللغة العربية، إال أنهن يتقدمن جيدة، 
بصورة غير مالئمة في عدد محدود منها، تركز 

واللغة اإلنجليزية بالصف الثالث  ،في الرياضيات
 .عدادياإل

شكلن قرابة ثلث يالالتي  تتقدم الطالبات المتفوقات •
بصورة جيدة في أغلب الدروس  أعداد الطالبات

تتقدم طالبات صعوبات و  والبرامج المدرسية،
التعلم، والطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية 

تتقدم في حين  بصورة متفاوتة في برنامج الدعم،
المنخفض بصورة غير الطالبات ذوات التحصيل 

مالئمة في أغلب الدروس واألعمال الكتابية، 
 وبصورة مناسبة في برامج الدعم.
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بصورة متفاوتة،  تكتسب الطالبات مهارات التعلم •
 قراءة الجداول والرسوم البيانية، :ها فيأفضلجاء 

في  حلول للحد من تناقص السالحفالاقتراح و 
بداء الرأي في أبيات القصيدة في اللغة ، العلوم وا 

، متفاوتةغلبها بصورة أالعربية، غير أنهن يكتسبن 

 ،العمل باستقاللية، وتوظيف التكنولوجياما في ك
لكترونية، نترنت، وكتابة الرسائل اإلكالبحث في اإل

(، وتوظيف KAHOOTوالتعامل مع برنامج )
القاموس اللغوي في اللغة اإلنجليزية، وحل 

 لمشكالت في الرياضيات.ا
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
مستويات الطالبات، من حيث توافق نسب اإلتقان مع نسب النجاح المرتفعة في أغلب المواد األساسية، خاصة  •

 في اللغة اإلنجليزية والرياضيات. خاصة بصورة أكبر، في الصف الثاني اإلعدادي، واكتسابهن المهارات األساسية

التقدم الذي تحققه الطالبات بحسب قدراتهن في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة الطالبات ذوات التحصيل  •
 المنخفض.

 اكتساب الطالبات مهارات التعلم. •
 
 

  مرض  "، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

تلتزم معظم الطالبات السلوك الحسن، حيث  •
ويلتزمن األنظمة ذاتيًّا، معلماتهن، يحترمن 
ا معً ويتعايشن ، بانتظام إلى المدرسةويحضرن 

على  ةالنفسي طمأنينةشعرهن بالبصورة ت   بانسجام
محدودية  مع تعدد خلفياتهن الثقافية،من رغم ال

بعضهن ، إضافة إلى تفاعل المشكالت السلوكية
"المشاع اإلبداعي" المعني بحقوق  :مشروعمع 

تفاوتت قدرتهن على ، في حين الفكرية الملكية
في  تحمل مسئولية تعلمهن وعملهن باستقاللية

اعتماد كالدراسية، الضغوط مع و  ،الدروس
بعضهن على زميالتهن في نقل اإلجابات، أو 

 .هدوئهن السلبي

 تتمثل الطالبات قيم المواطنة والقيم اإلسالمية •
 الصباحية يرددن األدعيةث ، حيبصورة جيدة

ويساعدن زميالتهن في ا في الطابور، جماعيًّ 
في تجسد ذلك بمشاركتهن حيث صف الدمج، 

و"مسابقة  ،"يوم األم" مثل: ،وفعاليات عدة برامج
 ،و"تنظيف ساحل كرباباد" ،قيمنا بعيون رقمية"

ركن "تونس الخضراء" المعزز للمواطنة و 
 العالمية.

تساهم الطالبات في الدروس بصورة متفاوتة،  •
، ةكتابيال نشطةاألفي  نشارك أغلبهتحيث 

حين العمل، وحماًسا  ،بالنفس مناسبةً  ويبدين ثقةً 
 لمتفوقاتر مشاركة الطالبات او ظهضافة إلى إ

 ،الشفهيةالمناقشات بصورة أفضل في 
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وتفعيل دور واالستقاللية في العمل الفردي، 
 ،قيادة المجموعاتفي و "، "المعلمة الطالبة

في  المنخفض التحصيلالطالبات ذوات ومساندة 
قدرتهن على صنع وفي ، "فينا الخير" :برنامج
الطالبات ذوات التحصيل مشاركة  بخالفالقرار، 

تفاوت  نتيجة ؛أقلجاءت بصورة  ، التيالمنخفض
وتفاعلهن  ،باستقالليةو  العمل الذاتي تهن علىقدر 
يجابية ثقة و ب  أنشطة التعلم.مع ا 

 في األنشطة الالصفية الطالباتأغلب تساهم  •
قيادية،  ا، ويتولين في بعضها أدوارً بصورة مناسبة

 ،"عالميات حليمةإ"و ،"التوجيه المهني"جماعة ك
إعداد ، كقدرة بعضهن على صنع القراربجانب 
 ."ثقل الحقيبة المدرسية" حول بحث

 بصورةمًعا يعملن تتواصل الطالبات حين  •
مع  تواصلهن، و ظهرت في تجانسهن ،مناسبة
"نادي كأنشطة ، الالصفية األنشطة في اآلخرين

جراء حليمة للحوار" مقابالت مع السياح في ال، وا 
، في حين ظهرت قدراتهن التواصلية سوق المنامة

في الدروس بصورة أقل، كإدارة الحوار، والتعاون 
 في بعض األنشطة الجماعية.

ا، ا جيدً وبيئيًّ ا ا صحيًّ وعيً  الطالباتمعظم تظهر  •
وسالمة المرافق  بمحافظتهن على نظافة

الطعام الصحي، ومشاركتهن وتناولهن ، المدرسية
"صحتي في  ، مثل:التوعويةالصحية  برامجالفي 

 .والبالستيك ورقالعادة تدوير ا  و  ،"لياقتي
جاز إن كما في ،متفاوتةتتنافس الطالبات بصورة  •

مشاركات الفي و  مهام التقويمات في الدروس،
ي يحققن في بعضها مراكز متقدمة، التخارجية، ال
، (Infographicالمركز األول في مسابقة )ك

، المدرسية برامجالإلى إبداع بعضهن في  إضافة
وتنمية مهارة البيع تأليف قصة "بشاعة الحقيقة"، ك

.بيدي أعمل"" :مشروعفي 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 تحملهن مسئولية تعلمهن.إضافة إلى الطالبات بثقة وحماس في الدروس،  بعضمساهمة  •

 تواصل الطالبات معا في الدروس بفاعلية. •

 قدرة الطالبات على التنافس واالبتكار. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  " والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

ظهرت توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم  •
، في أغلب الدروس ةبصورة مناسبفاعليتها 

كالسؤال من أجل التعلم، والحوار والمناقشة، 
والتعلم الجماعي غير محدد األدوار، في حين 

ستراتيجيات أخرى، كأسلوب "فكر، ، ذلكيطبقن  وا 
بصورة أفضل في الدروس الجيدة، زاوج، شارك"، 

تدني بخالف  خاصة في اللغة العربية والعلوم،
الدروس غير المالئمة في فاعليتها في قلة من 

كانت المعلمة حيث  اللغة اإلنجليزية والرياضيات،
فيها ز العمل يتركبجانب ، للعملية التعليميةا محورً 
 المتفوقات.الطالبات  على

توظف المعلمات موارد تعليمية بصورة متفاوتة،  •
 وأدوات، واألفالم التعليمية، كنماذج المجسمات

التجريب العلمي، مع الربط المناسب بين المواد، 
كالربط بين اللغة العربية والتربية اإلسالمية في 
مفهوم: "اإلحسان"، إضافة إلى تفعيل بعض 

كالعبارات التعزيزية، والتصفيق، أساليب التحفيز، 
ومنح النجوم، والتي ساهمت بصورة مناسبة في 
جذب انتباه أغلب الطالبات نحو التعلم، وبصورة 

 أقل الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.
تدير المعلمات الدروس بصورة منظمة، من حيث  •

التخطيط للموقف التعليمي، والتدرج في عرض 
 ويوفرن بيئة ،شاداتس، ووضوح اإلر و أجزاء الدر 

تفاعلية يوجهن فيها طاقات أغلب الطالبات للعمل، 
، إدارة الوقتبتفاوت  الدروس تأثرت أغلبفي حين 

من حيث اإلطالة في األنشطة االستهاللية، أو 
من  التحققاالنتقال السريع بين األجزاء دون 

بعض الجزئيات؛ مما أثر  أو اإلسهاب في، التعلم
التقويم الفردي ألداء كفاية الوقت ا في: سلبً 

، أو كفاية والعلوم الرياضياتما في ك ،الكتابي
الكتابة في ك ،اتمهار بعض اللتنمية  المتاح؛ الوقت

 .اللغة اإلنجليزية
توظف أغلب المعلمات التقويم في الدروس  •

بأساليب متنوعة، شفهية وكتابية، فردية وجماعية، 
الدروس،  بصورة جيدة في بعضفاعليتها ظهرت 

وتقديم التغذية  ،حيث التأكد من حدوث التعلم
أغلب الراجعة، إال أن فاعليتها تتفاوت في 

التركيز على التقويمات الجماعية الدروس، حيث 
إضافة إلى قلة ، متابعة األداء فيهاقلة والثنائية، و 

ذوات التحصيل المنخفض للطالبات الدعم المقدم 
تلقين على  واعتمادهنفي أغلب الدروس، 

 .، ونقل اإلجابات منهنالمتفوقات
وتتحدى  ،تراعي المعلمات التمايز بين الطالبات •

، من حيث التدرج في بصورة متفاوتة قدراتهن
األسئلة الشفهية والكتابية بعض وتقديم عرض، ال

ى لإ، وتقسيم الطالبات هنالتي تراعي مستويات
تنمية إضافة إلى مجموعات مختلفة المهام، 

، في بعض أنشطة الدروس مهارات التفكير العليا
كالتحليل في اللغة العربية، واستنتاج القانون في 

لمتفوقات ا تتفاعل معها الطالباتالتي  الرياضيات،
 .أكبربصورة 

تكلف أغلب المعلمات الطالبات بأعمال كتابية  •
وتقويمات، تراعي بعضها مستوياتهن المختلفة، 

يتم متابعتها بانتظام، يث حكما في اللغة العربية، 
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في حين تتفاوت الدقة في تصحيحها، كامتحانات 
 اللغة العربية، وفي تقديم التغذية الراجعة حولها.

 المعلمات التكنولوجيا في الدروسأغلب توظف  •
بالتركيز على العارض  ،بصورة متفاوتة

، األخرىالتطبيقات بعض  اإللكتروني، مع تفعيل
 ،(KAHOOT)و ،(CLASS DOJO)مثل: 

 .فتراضيةالمختبرات االو  ،(QR CODE)و

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجية •

 خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.أساليب التقويم، واالستفادة من نتائجها في دعم تعلم الطالبات،  •

 .ومراعاة التمايز بينهن في الدروس واألعمال الكتابيةتحدي قدرات الطالبات،  •

 توظيف التكنولوجيا بصورة أكبر. •
 
 

 مرض  " ، وتلبية االحتياجات الخاصةالتمكين" 
 

 مبررات الحكم
 

المتفوقات ببرامج الطالبات تثري المدرسة خبرات  •
 Spellingالرياضيات، و)كمسابقة عباقرة فاعلة، 

Bee ًا لطالبات صعوبات التعلما مناسبً (، وتقدم دعم 
 تفاوتبجانب في برنامجهن الخاص،  بشكل عام

ا كما تقدم دعمً . هنلبعضالمقدم  الدعم الفردي
 ،ذوات التحصيل المنخفضا للطالبات متفاوتً 

بعض والالتي لغتهن األم غير العربية، عبر 
 "،فرصة أخيرة"و "،لذهبيةالساعة ا" ، مثل:برامجال

عدم ب تأثرت فاعليتها، والتي وبعض دروس التقوية
 على أثرها انعكاس؛ األمر الذي قلل من انتظامها

 في الدروس.مستوياتهن 
الطالبات الشخصية، معظم تلبي المدرسة احتياجات  •

، وتقدم برامج والقرطاسية ،كتوفير الزي المدرسي
ز سلوك الطالبات الحسن، مثل: "خلق يتعز ل ؛فاعلة

دراسة إضافة إلى و"ملكات االنضباط"،  ،حسن"
، وتهيئة الحاالت الخاصة بفاعلية، كالغياب المتكرر

إلى  ضمامهناستقبالهن قبل ان الطالبات الجدد عبر
 "أهال أحبتنا" :تفعيل برنامجإضافة إلى درسة، لما

النقص في ، على الرغم من في بداية العام الدراسي
قسم اإلرشاد االجتماعي مقارنة بأعداد الطالبات في 

 المدرسة.
تهيئ المدرسة الطالبات للمرحلة التالية من التعليم،  •

"خطوات إلى المستقبل"، وزيارة  :عبر إعداد معرض
تثري خبرات مدرسة الحورة الثانوية للبنات. كما 

وتنمي مواهبهن في األنشطة  ،الطالباتأغلب 
فرقة المرشدات، أنشطة كصورة مناسبة، الالصفية ب

ومسابقة "االبتكار  كرة السلة، والتمثيل،دوري و 
كتصميم خالط  ،وعرض إنجازاتهن الرقمي"،
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إال ، "في "معرض حليمة للتجارب العلميةكهربائي 
شمل ت فرص المساهمة في تلك األنشطة لم أن  

 .الطالبات بصورة كافيةفئات بعض 
تتخذ المدرسة إجراءات عدة في توفير بيئة آمنة،  •

كالتدريب على عملية اإلخالء، ورعاية الممرضة 
عمليتي ، وتنظيم ألمراض المزمنةللطالبات ذوات ا

 واستخدامهن الحافالت ،انصراف الطالبات
بشأن وتتواصل مع الجهات المعنية ، المدرسية

صيانة بعض أجزاء المبنى المدرسي، وتتخذ حيال 

المنطقة المؤدية إلى السور  كتسوير، ذلك إجراءات
 المتصدع.

 ، لطالبات صف الدمجا فاعاًل تقدم المدرسة دعمً  •
في  بمشاركتهن، واللغةالنطق  لطالبات صعوباتو 

األنشطة، كقراءة القرآن الكريم في الطابور 
نمي لديهن ، وتوتصميم النماذج الفنيةالصباحي، 

، القراءة، كمهارة الفرديلدعم عبر االمهارات بعض 
توفير إضافة إلى تلبية بعض احتياجاتهن المادية، ك

 حركية.العاقة اإلات و ذللطالبات مواصالت خاصة 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
برامج الدعم األكاديمي المقدم للطالبات، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض، وطالبات صعوبات التعلم  •

 والالتي لغتهن األم غير العربية.

 بصورة أكبر. الالصفيةتعزيز خبرات الطالبات وتنمية مواهبهن في األنشطة  •

 االستمرار في التواصل مع الجهات المعنية حول القضايا المتعلقة بصيانة المبنى المدرسي. •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

  مرض  " والحوكمةالقيادة واإلدارة" 
 

 مبررات الحكم
 

لدى المدرسة رؤية ورسالة تركزان على بعض  •
التمكن ك، والعشرينمهارات القرن الواحد 

الرقمي، وقد ترجمت في مجاالت العمل بصورة 
 مرضية.

م المدرسة واقعها باستخدام بعض األدوات، ي  ق  ت   •
(، ونموذج المدرسة SWOTمثل: تحليل )

البحرينية المتميزة، وتحليل نتائج الطالبات، غير 
، واالستفادة من أن التقييم الذاتي تفاوت في دقته

، كما في تحديد واقع نتائجه في تطوير العمل
 والتركيز علىمستويات الطالبات األكاديمية، 

رفع نسب إتقان الطالبات في الصف الثاني 
عدم تطابق تقييمات عالوة على  ،اإلعدادي

األحكام و  المدرسة في استمارة التقييم الذاتي،
في جميع المجاالت  التي أصدرها فريق المراجعة

 .بفارق درجة
لدى المدرسة خطة إستراتيجية ذات مؤشرات  •

على أولويات التطوير،  أغلبهافي أداء، تركز 
انعكست  ،خطط األقسام التشغيلية وتتوافق معها

اوتة، على مجاالت العمل المدرسي بصورة متف
فاعلية و خاصًة إنجاز الطالبات األكاديمي، 

؛ نتيجة التفاوت في تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم
إجراءات الخطط المدرسية، ومتابعة جودة 

ا تنفيذها إجرائيًّ متابعة نظرا للتركيز على  ؛تنفيذها
عبر الوقفات التقييمية الفصلية، واجتماعات 

الكافي ، دون التركيز فريق التحسين الداخلي
خاصًة  ،على أثر وفاعلية تلك اإلجراءات

 .المرتبطة بعمليتي التعليم والتعلم

تقدم المدرسة برامج تمهين للمعلمات، مثل:  •
"اإلنجاز األكاديمي"،  ةالزيارات التبادلية، وورش

ودعم المعلمات الجدد عبر تقديم "الحقيبة 
"التدريس التشاركي"،  :وبرنامج ،اإللكترونية"
ييم الزيارات الصفية تفاوت في دقته، غير أن تق

بالتركيز على مستوى إنجاز  خاصة فيما يتعلق
اج إلى تطوير تحالتي تنقاط تحديد الالطالبات، و 

على تفاوت أداء المعلمات في انعكس ؛ مما فيها
 .أغلب الدروس

قات اإليجابية بين منتسبات المدرسة، التسود الع •
ببعض الوسائل، كاالحتفاء هن تحفيز إضافة إلى 

ا"، وتفعيل مبدعات رقميًّ "بإنجازاتهن في لوحة 
مبدأ القيادة العليا اعتماد بجانب  "لِك"، :برنامج

، المدرسي عملتسيير الو بناء في  التشاركية
 :إسناد رئاسة لجنةك، وتفويض الصالحيات

 مع تقديمها، المعلمات ىحدإل "التقييم الذاتي"
إضافة "، والعشرين"مهارات القرن الواحد  :ورشة
ا لنقص سدًّ  ؛عملها على تمهين المنسقاتإلى 

في مواد: اللغة العربية،  المعلمات األوليات
، عبر "حقيبة المعلم األول والرياضيات، والعلوم

اإللكترونية"، وتدريبهن على تقييم الزيارات 
 .الصفية

لتعزيز تعلم  ؛توظف المدرسة مرافقها ومواردها •
الطالبات بصورة مناسبة، كمختبر العلوم، 
ومركز مصادر التعلم، واستغالل مرافق المدرسة 

 في األنشطة الالصفية.
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تتواصل المدرسة مع أولياء األمور، عبر البوابة  •
اإللكترونية التعليمية، واليوم المفتوح، ومشاركة 
مجلس األمهات في فعالية "فطوري مع ابنتي"، 

بجانب "إعادة التدوير"،  :ورشة لي أمرو وتقديم 

في التمهين، المتعاونة  مدارسالاالستفادة من 
مع  هاوتواصلكمدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات، 

مجلس مؤسسات المجتمع، كزيارة "بعض 
 ".النواب

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
إضافة إلى التقييم الذاتي من حيث الدقة، واالستفادة من نتائجه في تحديد األولويات والعمل عليها بصورة أكبر،  •

 متابعة جودة التنفيذ.

متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروس؛ بما يضمن رفع اإلنجاز األكاديمي  •
 للطالبات.
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 قملح
 

 

 حليمة السعدية اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Halima Al-Sa’adeyya Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1959 سنة التأسيس

 328 مجمع – 2807طريق  – 270مبنى  العنوان

 العاصمة السقية/ المدينة/ المحافظة 

 17246637 الفاكس 17277932 17255188 أرقام االتصال

 haleema.in.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 15–13 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 422 المجموع 422 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط. أغلب ميتنت االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 5 5 5 - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 الشعب على المساراتتوزيع 

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنية( 1)و ،إدارية )17( عدد الهيئة اإلدارية

 51 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

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

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :2019-2018 الحالي تعيينات في العام الدراسي •
في أكتوبر منها ، ثم تعيين أخرى بدال 2018في سبتمبر  مديرة مدرسة مساعدة –

2018 
، ثم تعيين أخرى بدال 2018في سبتمبر اللغة اإلنجليزية لمادةمعلمة أولى  –

 2018في أكتوبر منها 
لغة  (2)منهن في المواد األساسية على النحو التالي: ( 5)معلمة،  (11) –

 لغة عربية. (1)علوم، و (2)، وإنجليزية
 


