
 

 2015البحرين  مممكة - الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمييئة© 
 

 
 
 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية
 تقرير المراجعة

 
 
 

 أحمد العمران الثانوية لمبنين درسةم
 محافظة العاصمة – المنامة

 مممكة البحرين
 
 
 
 

 5105أكتوبر  7–5تاريخ المراجعة: 
SG041-C3-R025 



 

 الييئة الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب 
 1                                                                              2015أكتوبر  7–5 – أحمد العمران الثانوية لمبنين مدرسة -تقرير المراجعة 

  المقدمة
 

إجراء ىذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالييئة الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب ب
األخرى، نشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، عمى مدار ثالثة أيام من قبل ثمانية

المكتوبة وغيرىا، وتحميل البيانات المتعمقة بأداء المدرسة والوثائق الميمة األخرى، فضاًل عن  طمبةواالطالع عمى أعمال ال
ويعرض ىذا التقرير خالصة ما توصموا إليو من  بالمدرسة والطمبة وأولياء األمور. موظفينمع ال ت التي تجرىمقابالال

  نتائج، وما أصدروه من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ممخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    5 جيد  0 ممتاز
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 لمدرسةاتقرير 
 

 ي مقابل التقديراتالكممات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكممات المستخدمة التقدير

 ممتاز
تدل عمى وشك بموغ الشمول والتمام  /مى الشمول والتمامتدل عالجميع تقريًبا   /الجميع

 الغالبية العظمى
تدل عمى الكثرة والشيوع وتزيد عمى معظم  األغمبية العظمى 

تدل عمى الكثرة بما يجاوز حد األغمب معظم  جيد
تدل عمى تجاوز الحد المتوسط أغمب/مناسب/مالئم/متفاوت  مرض  

 غير مالئم

تدل عمى ما دون المتوسط قميل/ أقمية 
تدل عمى ما ىو أدنى من  قميل محدود 

تدل عمى الندرة والقمة الشديدة محدود جًدا 
تدل عمى انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد( 

 
 

 مرض  " عمية العامة لممدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 مع معظم المجاالت في ىذه المراجعة  تتوافق
حيث ظيرت  ،السابقتينالمراجعتين نتائجيا في 

 :يفييما بالمستوى المرضي، مع تحسٍن في مجال  
التطور الشخصي لمطالب، والمساندة واإلرشاد 

 ن ظيرا بالمستوى الجيد.يالمذ  
  شمولّية التقييم الذاتي لجميع مجاالت العمل

المدرسي، واعتباره منطمًقا لبناء الخطة المدرسّية؛ 
 األولوياتعمى في التركيز إال أن االستفادة منو 

ما يتعمق فيخاصًة  ،ظيرت بصورة متفاوتة
بمتابعة أثر التمين عمى تطوير فاعمية المواقف 
التعميمية، ورفع مستويات الطالب في مياراتيم 

  .ي المغتين العربية، واإلنجميزيةفي مادتاألساسّية 

 تقان، التي تفاوت مستويات الطالب في نسب اإل
أيًضا في الدروس،  المتفاوتة عكست مستوياتيم

حيث ظيرت بصورة إيجابّية في دروس المسارين 
، العممي والتممذة، وبدرجة أقل في المسار التجاري

بصورة متدنّية في المسار األدبي، لكنيا جاءت 
 خاصًة في مادتي المغتين العربية، اإلنجميزية.

  ،بروز وعي الطالب اإليجابي في المدرسة
 ط، والسموك الحسن؛ مما أثروتحمييم باالنضبا

شعورىم باألمن والسالمة النفسّية في  في إيجابياً 
 المدرسة.

 المرضية في أغمب  فاعمّية عمميتي التعميم والتعمم
؛ عطًفا عمى طرائق التدريس المقدمة التي الدروس

تمبى فييا احتياجات الطالب المختمفة بصورة 
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 ،الطالبالتمايز بين  ى فيياراعيال متفاوتة، و 
 .منيم خاصًة ذوي التحصيل المنخفض

  ،مساىمة الطالب بفاعمّية في الدروس الجّيدة
الصفّية، والبرامج لوالعديد من األنشطة ا

المختمفة،  يموالفعاليات المتنوعة التي تنمي خبرات
وتبرز ثقتيم بأنفسيم وقدرتيم عمى تحمل 

في حين لم تبرز تمك المساىمات  ،المسئوليات
 . ذاتو المستوىبدروس في بعض ال

  مظاىر الدعم والمساندة الشخصّية، والتعميمّية
، خاًصة لمطالب عمى اختالف فئاتيمالمقدمة 

 ذوي االحتياجات الخاصة.مطالب ل

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  شعورىم باألمن والسالمة النفسّية في في وعي الطالب اإليجابي، وتحمييم باالنضباط، والسموك الحسن، وأثره

 .المدرسة

  ذوي االحتياجات الخاصةمطالب خاصة ل يم،مختمف فئاتلمطالب بالدعم والمساندة الشخصية المقدمة. 

 والمسابقات الداخمية والخارجية، المتنوعة تعزيز خبرات الطالب واىتماماتيم المختمفة باألنشطة الالصفّية ،
 .وتحقيقيم مراكز متقدمة فييا

 
    

 التوصيات
 الخطة المدرسية بما يضمن رفع مستوى اإلنجاز  االستفادة من نتائج التقييم الذاتي، في التركيز عمى تطوير

 األكاديمي لمطالب، وتحسين جودة عمميتي التعميم والتعمم.

 تضمن والتعمم، بحيث التعميم ستراتيجياتإأثر برامج التنمية المينية في تطوير  متابعة: 
  المغتين العربية، واإلنجميزيةفي  خاصةً األساسية، إكساب الطالب الميارات الدراسّية في المواد 
  لتنمية ثقتيم بأنفسيم، وتحمميم المسئولية في الدروس بصورة أكبر؛ إتاحة الفرص لمطالب 
 واألعمال الكتابيةلتمايز في الدروس مراعاة ا 
  توظيف أساليب التقويم؛ لتشخيص وتمبية احتياجات الطالب التعميمية، خاصة لذوي التحصيل

 .منيم المنخفض

  المعممين األوائل ألقسام المغة اإلنجميزية، والمواد  :والمتمثل في ،والتعميمّية اإلدارّيةسد النقص في الييئتين
   تعمم.الالعممية، والحاسب اآللي، واختصاصي مركز مصادر 
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  مرض  "عمى التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  التقييم الذاتي لجميع جوانب العمل شمولية
في نتائجو بصورة متفاوتة من واالستفادة المدرسي، 

التركيز عمى أولويات تطوير العمل المدرسي وفق 
، خاصًة تمك المرتبطة الخطة المدرسّيةمتضمنات 

برفع مستوى الطالب في الميارات األساسّية، 
ومتابعة أثر برامج التمين عمى تحسين فاعمّية 

 .العممّية التعميمية
  سة، ومعظم الفاعمية العاّمة لممدر تقييم التطابق بين

المجاالت في استمارة التقييم الذاتي تقييمات 
، وبين األحكام التي توصل إلييا فريق ةلممدرس

  المراجعة.
  في بعض مجاالت العملعدة تحسينات تحقيق 

التطور الشخصي  :يمجال  في ، خاصًة المدرسي
 لمطالب، وجودة برامج الدعم والمساندة.

  خاصًة  ،التحدياتمواجية المدرسة لمجموعة من
  :من حيث

  ضعف ميارات الطالب األساسية في المغتين
 العربّية، واإلنجميزية 

  فاعمّية المواقف التعميمية.تفاوت 
  النقص الذي تعاني منو المدرسة في قيادتيا

المعممين األوائل في  :والمتمثل في ،الوسطى
أقسام المغة اإلنجميزية، والمواد العممّية، 

اختصاصي مركز مصادر التعمم، و والحاسوب، 
الحّد في أثر ما يترتب عمى ىذا النقص من و 

 من تحسن األداء.
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  المخرجاتجودة 
 

  األكاديمي الطمبةإنجاز "  "مرض 
 

 مبررات الحكم
 

  يحقق الطالب في االمتحانات الوزارية نسب
نجاح مرتفعة في جميع مساقات المواد األساسية 

، تراوحت ما بين 14/2015في العام الدراسي 
في  )218نج إ(%، عدا مساق 100% و85
لمسار األدبي التي بمغت نسبة النجاح فيو ا

71.% 
  يحقق الطالب نسب إتقان متفاوتة في مساقات

% 10تراوحت ما بين  المواد األساسية،
في  )213 عرب(%، جاء أقميا في مساق 93و

 :يالمسار األدبي، وأعالىا في مساق  
في المسار التجاري،  )311 بيع(و، )313مير(

مستويات الطالب في وقد عكست ىذه النتائج 
 أغمب الدروس.

  تتوافق نسب اإلتقان مع نسب النجاح في معظم
ار العممي، مساقات العموم، والرياضيات في المس

وأغمب مساقات المواد التجارية، بينما تتباين في 
مساقات المغة العربية، والرياضيات في المسارين 
األدبي والتجاري، ومساقات المغة اإلنجميزية في 
المسار األدبي، إضافًة إلى بعض مساقات 

 .)111أدر(المواد التجارية كمساق 
  يحقق الطالب في االمتحانات الوزارية

متوسطات أقل من المتوسط العام لمدارس مممكة 
البحرين في مؤشر نسب اإلتقان في مساقات 
المغة العربية، والعموم، والمواد التجارية، وأعمى 

 في مساقات الرياضيات. المتوسط من

  يحقق الطالب في االمتحانات الوطنية مستويات
منخفضة في المغة العربية، واإلنجميزية، وحل 

، 2014إلى  2012األعوام من المشكالت في 
، 2013في عام  المغة العربيةكان أفضميا في 

 .2012وأدناىا في مادة حل المشكالت في عام 
  يكتسب الطالب ميارات المغة العربية بمستوى

التعبير ميارات جيد في المسار العممي ك
رية، وتوظيف القواعد الشفيي، والقراءة الجي

مسارين األدبي النحوية، وبمستوًى مناسب في ال
تحميل النصوص  اوالتجاري؛ بينما ظيرت ميارت

الشعرية في المسار التجاري، والتذوق البالغي 
 في المسار األدبي بمستوًى دون المتوقع. 

  بمستوًى يكتسب الطالب ميارات المغة اإلنجميزية
مناسب في المسار العممي، في حين يكتسبونيا 

 ،في المسارين األدبي والتجاري متدنٍ  بمستوىً 
خاصًة ميارات التعبير  ،توحيد المساراتفي و 

 الكتابي.
  يكتسب الطالب الميارات العممية بمستوى مرٍض

وكذا  ،في المسار العمميكاالستقصاء والتجريب 
الميارات الرياضية كحل المعادالت المثمثية في 

لكنيم يكتسبونيا  ممي والتجاري،المسارين الع
 ى أقل في المسار األدبي.بمستو 

  في أغمب يكتسب الطالب الميارات التخصصية
جيد، كميارة تقنية  دروس نظام التممذة بمستوىً 

مرٍض في المسار التجاري  المعمومات، وبمستوىً 
 كميارة إعداد قائمة الدخل في المحاسبة.
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  يحقق الطالب تقدًما في نسب النجاح المرتفعة
ابقة في معظم الثالث السالسنوات عمى مدى 

مساقات المواد األساسية؛ بينما ال يحققون 
 مساقات العموم.النجاح ب استقراًرا في نسب

  ،يتقدم الطالب في المسارين العممي والتجاري
ونظام التممذة، وتوحيد المسارات تقدًما متفاوًتا 
في أغمب الدروس، واألعمال الكتابية، في حين 

وًدا في جاء تقّدم طالب المسار األدبي محد
خاصًة في مساقات المغة اإلنجميزية  ،الدروس

 والرياضيات والمغة العربّية.

 وفق قدراتيم  والموىوبون يتقّدم الطالب المتفوقون
بصورة مناسبة في أغمب الدروس، وبصورة جيدة 
في البرامج اإلثرائية واألنشطة الالصفّية الداخمّية 

 وفي حين ال يحقق الطالب ذو  ،والخارجّية
في أغمب  تقدًما مالئًماالتحصيل المنخفض 

المسارين التجاري واألدبي، خاصًة في  ،الدروس
تقدميم المناسب في البرامج عمى الرغم من 

 العالجية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  .إكساب الطالب الميارات األساسية في المغتين العربية واإلنجميزية 

 ب في نسب اإلتقان ألغمب المواد األساسية مقارنة بالمتوسط العام لمدارس مممكة البحرين. متوسطات الطال 

  ًذوي التحصيل  الطالب التقّدم الذي يحققو الطالب وفق قدراتيم في أغمب الدروس واألعمال الكتابية، خاصة
 المنخفض وطالب المسار األدبي. 

 
 

  جيد"لمطمبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  الطالب بحماس في الحياة  معظميساىم
في المجان الفاعمة المدرسية، من خالل مشاركتيم 

والمجالس المدرسية، وقيادتيم لفعالياتيا كالمجمس 
الكشافة، و الطالبي، واإلذاعة المدرسّية، 
الداخمية  ومشاركتيم في األنشطة الالصفية

والخارجية التي يحرزون فييا مراكز متقدمة عمى 
 .الصعيدين المحمي والعربي كمسابقة "الخطابة"

 في المراكز اإلبداعّية، وفي معظم الطالب  مساىي
الدروس الجيدة، وبعض الدروس المرضية خاصًة 

التي يظيرون فييا في المسارين العممي والتممذة؛ 

بسمات تنبئ عن  ثقتيم بأنفسيم، ويتحمون فييا
قدرتيم عمى القيادة وتحمل المسئولية، خاصًة 

عمل كما في  ،لفرص المتنوعةعندما تتاح ليم ا
في حين لم تبرز  ،المجموعات وعرض إنجازاتيا

بقية ثقة الطالب بأنفسيم ومساىمتيم بفاعمية في 
خاّصًة في بعض دروس  ،ذاتو المستوىبالدروس 

 المغة اإلنجميزية.
  الطالب الحضور المنتظم، الذي  معظميمتزم

بتطبيق الئحة االنضباط الطالبي  عززتو المدرسة
والتسجيل اإللكتروني، وتحفيز الطالب عمى 
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الحضور المبكر من خالل النشاط الرياضي 
 والترفييي المفعل قبل الطابور.  

 يتحمى معظم الطالب بالسموك الحسن، والوعي، 
حققو الطالب  ذيالتقدم ال عكسان ياإليجابيين المذ

تمثل في العالقات والم في تطورىم الشخصي
القائمة عمى االحترام المتبادل بين منتسبي 

السموكية بين الطالب، المشكالت المدرسة، وقمة 
ومحدوديتيا كالتدخين، إضافًة إلى انضباطيم 
الكبير في معظم الدروس، وامتثاليم ألنظمة 

األمن المدرسة وقوانينيا؛ مما انعكس عمى أجواء 
والسالمة النفسية السائدة لدى معظم منتسبي 

 المدرسة.
  ويتمثمون قيم ا لتراث البحرينفيمً يبدي الطالب ،

المواطنة أثناء الطابور الصباحي، وعند 
مشاركتيم في االحتفاالت الوطنية، وفي الزيارات 

مثل زيارتيم مجمس النواب و"بيت  ،الميدانية
قيم اإلسالمية في انتياجيم الى لإالقران"، إضافًة 

سموكيم، من حيث تقديرىم لزمالئيم، ولممعممين، 
 عمى بيئة المدرسة وسالمتيا.ومحافظتيم 

  التعمم الذاتي من  قدرة عمىيظير معظم الطالب
 ،في دروس اإلبداعالمشروعات تنفيذ خالل 

إضافًة إلى كتابة التقارير،  كبرنامج "الروبوت"،
وعمل البحوث والمشروعات والمطويات في 

سعي الطالب  ظيربعض المساقات؛ في حين 
، وتحمميم مسئولية تعمميم في اذاتي   نحو التعمم

كما في دروس  أقل بمستوىً بعض الدروس 
 المسار األدبي. 

  مًعا، وتظير ميارات بانسجاٍم يعمل الطالب
في األنشطة الجماعية في التواصل فيما بينيم 

التعمم من بعضيم كميارات  معظم الدروس
، والمناقشة والحوار لموصول إلى حمول بعًضا

عمى مشاركتيم  عالوةً  لألنشطة، وأداء التجارب،
في األنشطة المدرسية المتنوعة التي يظيرون 
فييا تواصميم وانسجاميم كما في "خدمة 

 المجتمع"، والمسابقات الثقافية. 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .تنمية ثقة الطالب بأنفسيم وتولييم األدوار القيادية في الدروس بصورة أكبر 

 بصورة أكبر تعزيز قدرة الطالب عمى العمل الذاتي في الدروس.  
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 جودة العمميات الرئيسة
 

 مرض  "والتعمم  التعميم" 
 

 الحكممبررات 
 

  يوظف المعممون إستراتيجيات تعميمية فاعمة في
الدروس الجيدة، وبعض الدروس المرضية، كاألسئمة 
من أجل التعمم، والحوار والمناقشة، مع توظيف 
بعض الموارد التعميمية، كالعارض اإللكتروني، 

غير أن فاعميتيا  ،والسبورة الصفية، وأوراق العمل
الدروس؛ لكون المعمم فييا ىو بقية  تفاوتت في

تفاوت فاعمية المساندة لمحور العممّية التعميمّية، و 
 فييا. لمطالب المقدمة

   يكتسب الطالب الميارات والمعارف والمفاىيم
بصورة  اكتسابيم ليا بصورة متفاوتة، حيث ظير

مناسبة في المساقات العممية، ومساقات التممذة، 
ات الرياضيات، والمواد وبصورة متفاوتة في مساق

التجارّية والمغة العربّية عمى الترتيب، وبصورة 
خاّصًة في  ،محدودة في مساقات المغة اإلنجميزية

 المسارين األدبي والتجاري. 
  إعداد الخطط بالمعممين دروسيم أغمب يدير

، والحرص ضبط سموك الطالبو لممواقف التعميمية، 
إضافًة إلى عمى مشاركة الطالب أىداف الدروس، 

 الدروس ، وتقديمفي التعمم االستثمار المناسب لموقت
، إال أن إنتاجيتيا تفاوتت؛ عطًفا عمى سةبسال

 مناسبةحقق الطالب مستويات يطرائق التدريس، و 
في أغمب الدروس، عدا دروس المسار األدبي التي 

تقديميا، وقمة نظًرا لمرتابة في ؛ ظيرت بمستوًى أقل
 كساب الطالب الميارات الالزمة.إالتركيز فييا عمى 

  يعتمد أغمب المعممين أساليب التحفيز والتشجيع
ككممات الشكر والثناء، وقمة من التعزيزات  ،المعنوّية
كموحة "نبض المشاعر"، واليدايا العينّية في  ،المادّية

 عدد من المواقف الصفية.
  يساند المعممون الطالب بشكٍل متفاوت، حيث

التحصيل بالنصيب األكبر من  حظيت فئة متوسطي
المقدم في أغمب  الدعم؛ نظًرا لممستوى الموحد

في حين جاءت مساندة ذوي  ،الدروس واألنشطة
 التحصيل المنخفض بمستوى أقل.

  ،يتفاوت أغمب المعممين في تحدي قدرات الطالب
وتنمية ميارات التفكير العميا لدييم، كاالستنتاج في 

لمقارنة، حيث برزت تصنيف أرسطو، والتعميل، وا
بصورة أكبر في دروس المساقات العممّية، وكان 

 .المتفوقين النصيب األكبر منيالمطالب 
  ُيكمف أغمب المعممين الطالب بالقدِر المناسب من

التصحيح ويتابعونيا بالواجبات واألعمال الكتابية، 
التغذية  يمفي تقديم تفاوتٍ مع شبو المنتظم، 

ظيرت قد الراجعة، ومراعاة التمايز في بعضيا، و 
 في المسار العممي.  وضوًحا بصورة أكثر

  ،يوظف أغمب المعممين أساليب تقويم متنوعة
األسموب الشفيي، إال أّن  فيتركزت بصورة أكبر 

االستفادة من نتائجيا في تمبية االحتياجات التعميمية 
 وتة.المختمفة لمطالب ظيرت بصورة متفا

 
 
 



 

 الييئة الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب 
 9                                                                              2015أكتوبر  7–5 – أحمد العمران الثانوية لمبنين مدرسة -تقرير المراجعة 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 توظيف إستراتيجيات تعميم وتعمم أكثر فاعمية؛ يكون الطالب فييا محور  العممية التعميمية. 

 ومراعاة التمايز بما يتحدى قدراتيم بصورة أكبر. ،تنمية ميارات التفكير العميا لدى الطالب 

  ذوي التحصيل الطالب خاصًة  ،مساندة الطالبتوظيف أساليب التقويم المتنوعة، واالستفادة من النتائج في
 المنخفض في الدروس. 

 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطمبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  الطالب عمى اختالف تقدم تتابع المدرسة بدقة
باىتمام عمى تمبية عمل تا، و أكاديمي   يمفئات

احتياجاتيم التعميمية المختمفة، بإتاحة الفرص 
 المتنوعة، في البرامج واألنشطة المدرسية تيملمشارك

إلذاعة المدرسية، وفريق في ا امك ،قيادتياتكميفيم بو 
، إضافًة إلى تفعيل حصص اإللكترونيالتعمم 

التقوية، وتوفير المذكرات المعززة لممنيج، واألقراص 
؛ المتحاناتاة الخاصة بالتدريب عمى نماذج المرن

مما أثمر تقدًما جيًدا في مستويات الطالب المتفوقين 
والموىوبين، وبدرجة أقل بالنسبة لمطالب ذوي 

  .التحصيل المنحفض
  ّالعديد من األنشطة الالصفّية الداخمية المدرسة ل تفع

والخارجّية التي تعزز خبرات الطالب ومواىبيم 
ا مكنيم من تحقيق عدة بطوالت مم ؛المختمفة

رياضية وأدبية وعممية عمى المستويين المحمي 
والدولي، كالمركز األول في بطولة تنس الطاولة، 
والمركز الثالث في مسابقة العاصمة الخضراء، 
والمركز الثاني في مسابقة الخطابة بجميورية مصر 

 العربية. 
  تدعم المدرسة احتياجات معظم الطالب النفسية

الشخصية، وتساندىم عند تعرضيم لممشكالت، و 

توفير األنشطة والبرامج التي تمبي احتياجاتيم ب
كتفعيل النشاط المدرسي قبل الطابور،  ،الشخصّية

إضافًة إلى التعريف بالموائح المدرسّية، وتطبيقيا 
تحسًنا الفًتا في  تأثمر وتوفير البرامج التي  ،بحزم

وعي الطالب وانضباطيم، والتزاميم السموك الحسن، 
 انحسار المشكالت السموكّية بشكلٍ ساىمت في و 

األنشطة الصباحّية التي تسبق ، كبرنامج واضح
 الطابور.

  اإلجراءات والتدابير الالزمة لتوفير تتخذ المدرسة
 يا، من خالل تقييملمنتسبييابيئة صحّية آمنة 

والتنفيذ المستمر لعمميات الصيانة  المخاطر،
توفير مواصالت آمنة مع الحرص عمى واإلخالء، 

 عن ضية، فضاًل ر  لمطالب، ومتابعة الحاالت الم  
االىتمام بالمقصف المدرسي، والمتابعة الدورّية 

 لمطافئ الحريق.
  ُوأولياء أمورىم، بتقديم الجدد الطالب  المدرسة ئيي  ت

ن محاضرات تعريفّية بنظام مّ ض  ت   ،برنامٍج متنوع
توحيد المسارات، وجوالت ميدانّية لمتعرف عمى 
مرافق المدرسة، إضافًة إلى تفعيل الحصص 

طالبيا لممراحل التالية من التعميم وُتِعّد اإلرشادّية، 
فاعل، حيث تستضيف  التوظيف بشكلٍ  وأ
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ا ممن تخرجوا وبعضً  متخصصين في بعض المين،
م وتجاربيم لمطالب، إلى من طالبيا؛ لنقل خبراتي

جانب تنظيم بعض المحاضرات التعريفّية 
بالجامعات، والزيارات الميدانّية لبعض الجيات 

 "كبولتكنك البحرين"، وكمية المعممين.
  الدعم الكبير لمطالب ذوي االحتياجات تقديم

كاّفة التسييالت  توفيرىاحيث من  ،الخاّصة
اٍه خاّصة، المنحدرات، ودورِة ميإنشاء ك ،الممكنة

دماج في األنشطة والفعاليات المدرسّية كفعاليات اإلو 
الكشافة، ومجمس الطمبة، إضافًة إلى توفير كاتب 

 ؛الخاّصةت محااللفي وقت االمتحانات مراعاة 
 .في الحياة المدرسّيةكميًة لضمان االندماج 

  تعزيز الميارات الحياتّية المتنوعة لدى معظم
لجيد لممراكز اإلبداعية، الطالب، وذلك بالتفعيل ا

كميارات التعامل مع الحواسيب، واألجيزة 
نادي الروبوت، والتدريب عمى اإللكترونّية في 

دارتيا بالمغة اإلنجميزية في الحصص  المقابالت وا 
إلى برنامج خدمة المجتمع، حيث  اإلثرائّية، إضافةً 

نجاز  أظير الطالب قدرات إيجابّية عمى التواصل وا 
 الميام بكفاءة.

 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .تقديم الدعم والمساندة لمطالب ذوي التحصيل المنخفض بصورة أكبر   
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 والعممياتضمان جودة المخرجات 
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  بصورة مناسبة باستخدام تحميل تقّيم المدرسة واقعيا
(SWOT)لتحديد جوانب القوة وتمك التي تحتاج  ؛

إال أن استفادتيا من نتائج التقييم الذاتي  ،إلى تطوير
بصورة متفاوتة، عند بناء خطتيا  تظير 

اإلستراتيجية من حيث تركيزىا عمى أولويات 
في لمطالب التطوير، كضعف الميارات األساسّية 

 المغتين العربية واإلنجميزية. 
  توظف المدرسة استمارة خاصة "بمتابعة إنجاز

"؛ ساىمت بصورة اإلستراتيجيةفعاليات الخطة 
مجاالت  بعضرؤية المدرسة في  ةإيجابية في ترجم

العمل المدرسي كدعم ومساندة الطالب، وتطورىم 
الشخصي، إال أن أثر ىذه المتابعة، ومدى االستفادة 
منيا في تحسين إنجاز الطالب، وفاعمية عمميتي 

 التعميم والتعمم ظيرت بصورة متفاوتة. 
  أعدت المدرسة استمارة التقييم الذاتي بموضوعية؛

حيث جاءت ، قيادة بواقع المدرسةعكست وعي ال
تقييماتيا متطابقة مع أحكام فريق المراجعة في 
الفاعمية العامة لممدرسة ومعظم المجاالت، ومتوافقة 

 مع مجال القيادة واإلدارة والحوكمة. إلى حدٍّ ما 
  ،تربط القيادة المدرسية عالقات إيجابية بمنتسبييا

شاركية حيث تعمل معيم كفريق واحد، يتخذ من الت
منطمًقا في اتخاذ القرارات، إلى جانب الدعم الفني، 
ومظاىر التشجيع والتحفيز لمعاممين كالمكافآت، 

ذوي  تفويضو والشيادات التقديرية لممتميزين، 
كرئاسة  ،الصالحيات الكفاءة منيم لمقيام ببعض

بعض المجان العاممة بالمدرسة، والقيام بميام 

ة؛ لسد النقص في التنسيق في األقسام األكاديمي
، المتمثل في: المعممين األوائل لمغة القيادة الوسطى

اإلنجميزية، والمواد العممّية، والحاسوب، إضافًة إلى 
 .اختصاصي مركز مصادر التعمم

 التدريبية، بتنفيذ  المعممين احتياجات المدرسة تمّبي
الورش والبرامج التدريبّية، مثل: "اإلدارة الصفية"، 

ق التدريس الحديثة"، و"الخصائص ائو"ميارات وطر 
العمرية لطالب المرحمة الثانوية، وفّن التعامل 
معيا"، إضافًة إلى الورش التخصصية لممواد 
الدراسية خالل الجمسات التطويرية الجتماعات 

فيما  األقسام األكاديمية؛ لنشر الممارسات التربوية
متابعتيا أداء المعممين بصورة   عنفضاًل  ،بينيم
سبة، تمثمت في تكثيف الزيارات الصفية، وتقديم منا

، البرامجتمك أثر  وقد انعكس التغذية الراجعة ليم،
 بصورة متفاوتة عمى أداء المعممين. وىذه المتابعة

  توّظف المدرسة مرافقيا التعميمية، كمركز مصادر
التعمم، والمختبرات العممية، ومعمل الفنون، والصف 

المدرسّية بصورٍة إيجابّية، في اإللكتروني، واألندية 
المواد التعميمية كأجيزة  ياحين يتفاوت تفعيم

العرض، والوسائل التعميمّية في تعزيز تعمم الطالب، 
وتمبية احتياجاتيم التعميمية المختمفة في أغمب 

 الدروس. 
  تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحمي

والمجتمع ككل بصورة جيدة؛ بما يعزز خبرات 
تصميم الحدائق  مسابقتيطالبيا، كمشاركتيم في 

بمناسبة أسبوع الشجرة، والرسم الحر بالتعاون مع 
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أمانة العاصمة، والمشاركة في معرض تقنية 
المعمومات بالتعاون مع جامعة البحرين، إضافًة إلى 
الدور المناسب لمجمسي اآلباء، والطالب من خالل 

 عمى وةً عال، مشاركاتيم في الفعاليات المدرسية
توظيف بعض المرافق المدرسّية في تقديم دروس 

 التقوية المسائية.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  االستفادة من نتائج التقييم الذاتي بصورة أكبر في التركيز عمى أولويات التحسين والتطوير في الخطة

 اإلستراتيجية.

  المينية في تطوير، وتحسين عمميتي التعميم والتعمم، واإلنجاز األكاديمي لمطالب.متابعة أثر برامج التنمية 

 .توظيف الموارد التعميمية في الدروس بصورة أكثر فاعمية 
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 المدرسةأساسية عن  معموماتممحق: 
 

 

 أحمد العمران الثانوية لمبنين اسم المدرسة )بالمغة العربية(

 Ahmad Al-Umran Secondary Boys School المدرسة )بالمغة اإلنجميزية(اسم 

 1962 سنة التأسيس
 318مجمع  - 1812طريق  -  948مبنى  العنوان

 المنامة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17532665 الفاكس 17531656 أرقام االتصال

 umran.se.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني لممدرسة

 - الموقع عمى الشبكة

 سنة 18-16 الفئة العمرية لمطمبة

 (11- 1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية
- - 11-12 

 835 المجموع - اإلناث 835 الذكور عدد الطمبة

 ينتمي معظم الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط  االجتماعية لمطمبة الخمفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعميمي بالمرحمة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب عمى المسارات

 (1صف تممذة )و ، المسارات صفوف توحيد 11 (11األول )
 صف تممذة و صفوف تجاري،  4وصف أدبي، و صفوف عممي،  5 (11الثاني )

 صفوف تجاري، وصف تممذة 4صفوف عممي، وصف أدبي، و 4 (11الثالث )

 فنيين 11و ،إداريين 8 عدد الهيئة اإلدارية

 119 عدد الهيئة التعميمية

 منيج وزارة التربية والتعميم المنهج المطبق

 المغة العربية لغة التدريس

 سنوات 6 في المدرسة التي قضاها المديرالمدة 

 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعميم، واالمتحانات الوطنية الخاصة بالييئة الوطنية 

 لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب.

 - االعتمادية )إن وجدت(

 -  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


