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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، خمسة

مع  مقابالت التي تجرىالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن ال
 .وما أصدروه من توصيات ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          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  4 - - 4
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 4 - - 4
 التعليم والتعلم 4 - - 4

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 4 - - 4  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 4 - - 4

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  4
 الفاعلية العامة للمدرسة 4

1 

2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
      )2008 - 2011(              )2011 - 2014(                    )2015 - )... 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على ا األغلبية العظمى

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد
 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 مالئم غير

 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(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  م شموليته جوانب العمل وعد الذاتي التقييمعدم دقة
 في قلة االستفادة من نتائجهأدى إلى المدرسي؛ 

، خطة اإلستراتيجيةالبناء تحديد أوليات التحسين، و 
 . إضافة إلىلم تتضمن مؤشرات أداء دقيقةالتي 

خاصًة فيما يرتبط متابعة التنفيذ والضعف آليات 
باإلنجاز األكاديمي للطالب، وعمليات التعليم 

 ، والتطور الشخصي للطالب.والتعلم

 ،ضعف فاعلية توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم 
 أكثر من نصف والتي جاءت بصورة غير مالئمة في

والتي تركزت بصورة المواد األساسية؛  في دروسال
في اللغتين  الصفين الرابع والخامسأكبر في دروس 

 .العلومفي العربية، واإلنجليزية، و 

  قلة استثمار وقت التعلم، وعدم فاعلية برامج الدعم
والمساندة التعليمية المقدمة للطالب على اختالف 
فئاتهم، ومحدودية فاعلّية التقويم، وضعف االستفادة 
من نتائجه في مساندة الطالب، وتلبية احتياجاتهم 
التعليمية المختلفة في الدروس، واألعمال الكتابية، 

لغتهم األم غير العربية الذين  الطالب الذينخاصًة 
 .بالمدرسةلشريحة األكبر يمثلون ا

  ضعف المهارات األساسية لدى الطالب في معظم
أثر  ذيخاصةً في اللغة العربية، وال ،المواد األساسية

 تدني مستوياتهم في الدروس.في 

  ضعف ثقة الطالب بأنفسهم، وانخفاض دافعيتهم
 مشاركةهم للل قلة الفرص المتاحة، مع نحو التعلم

 .في الدروس وخارجها
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  ،ِقَدم المبنى المدرسي وحاجته إلى الصيانة المستمرة
قلًقا على  خاصة دورات المياه؛ األمر الذي يشكل

 سالمة الطالب وأمنهم.

  الحسن وتجانسهم مًعا؛ ما سلوك أغلب الطالب
كسب المدرسة رضا الطالب وأولياء أمورهم.أ

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 وتجانسهم مًعاسلوك أغلب الطالب المناسب ،. 

 
 

 اتالتوصي
 شمل:ي طوير األداء العام للمدرسة، بحيثالتدخل السريع من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لت 

 لتطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، وبناء خطة إستراتيجية، تركز على أولويات التطوير،  دعم القيادة المدرسية
 وتتضمن مؤشرات أداء واضحة، مع تنفيذ آليات دقيقة للمتابعة

 أمن المبنى المدرسي وسالمته 

 ختصاصيتي: سد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات: للغتين العربية واإلنجليزية، والرياضيات، وا
 مصادر التعلم، والتفوق والموهبة.

  المواد األساسية، خاصًة في اللغة العربية.جميع إكساب الطالب المهارات األساسية في 

 داخل الصفوف وخارجها، خاصةً الطالب  ،وشخصية فاعلة للطالب بمختلف فئاتهم ،تعليمية تطبيق برامج دعم ومساندة
 لغتهم األم غير العربية. نالذي

 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، تركز على: ؛ بما يضمن، ومتابعة أدائهنلمعلماتدى ارفع الكفاءة المهنية ل 
 ورفع مستوى دافعيتهم نحو التعلم تنمية ثقة الطالب بأنفسهم 
 لدروس والواجبات المنزليةأنشطة ا فاعلة، واالستفادة من نتائجها فيمتنوعة و أساليب تقويم  وظيفت 

 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة 

 احتياجاتهم التعليمية. لبيةمساندة الطالب بفئاتهم المختلفة، ومراعاة التمايز؛ لت 
 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  عدم دقة عمليات التخطيط اإلستراتيجي، وضعف
إحداث  من المدرسة نمكّ والمتابعة؛ لم يليات التنفيذ آ

 ،هاتحسينات كافية لالرتقاء بمستوى األداء العام ل

 األكاديمي، اإلنجاز مستوى برفع يتعلق فيما خاصةً 
 .والتعلم التعليم عمليتي وتطوير
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 مجالي: التطور الشخصي،  أداء المدرسة في تراجع
إلى المستوى  من المستوى المرضي والدعم والمساندة

  .غير المالئم
  التعليمية برامج الداعمة للطالب بفئاتهمالعدم فاعلية 

برامج تعزيز السلوك اإليجابي  بخالفالمختلفة، 
وتعايشهم الطالب  في تجانسالتي أثمرت تحسًنا 

 اختالف ثقافاتهم.من رغم مًعا على ال

  دى رفع الكفاءة المهنية ل برامجعدم فاعلية
ة أثرها في تحسين كفاية متابع وعدملمعلمات، ا

 .عمليات التعليم والتعلم

 :التحديات التي تواجهها المدرسة، وأهمها 

ضعف المهارات األساسية لدى الطالب في  –
 ، خاصةً في اللغة العربيةجميع المواد األساسية

 مدافعيتهضعف و  الطالب معظمحماس قلة  –
 التعلمنحو 

إثراء في  المدرسيةالمرافق توظيف عدم فاعلية  –
 خبرات الطالب التعليمية

عدم وجود معلمات أوليات في مواد اللغتين  –
 العربية واإلنجليزية، والرياضيات.

  تباين تقييمات المدرسة لواقعها في استمارة التقييم
مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة. الذاتي
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 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  الحلقة األولى والصفين الرابع والخامس يحقق طالب
-2015في االمتحانات المدرسية في العام الدراسي 

نسب نجاح مرتفعة في المواد األساسية  2016
ونسب إتقان ، %100و ،%86 تراوحت ما بين
 ،%، في الحلقة األولى87و ،%52تراوحت ما بين 

مع تفاوتها في في الصف األول،  هاأفضلكان 
في اللغة العربية  هاضانخفالصفين الثاني والثالث وا

طالب  يحقق كما، %48 بلغت الصف الثاني بنسبةب
نسب في المواد األساسية الخامس الصفين الرابع و 

 ،%61ومرتفعة جًدا، تراوحت ما بين  إتقان مرتفعة
. وعلى الرغم من تحقيقهم تلك النسب %83و

مع مستويات تبايًنا كبيًرا تباينت  هاإال أن اإليجابية؛
بصورة غير مالئمة ظهرت التي ، الحقيقة الطالب

، وتركزت في دروس الدروس أكثر من نصففي 
، والعلوم؛ كنتيجة مباشرة واإلنجليزيةاللغتين العربية 

في الكافية الدقة  عدم، و لسهولة االمتحانات المدرسية
 .تصويبها

  يكتسب الطالب المهارات األساسية بصورة غير
في معظم المواد الدراسية،  -عموًما  –مالئمة 

 وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 مهاراتفي نظام معلم الفصل، يكتسب الطالب  –
 والتجريدالقراءة الجهرية والكتابة، والتحدث 

بالصف األول، ومهارة القراءة بالصف الثالث، 
ومهارة تمثيل الكسور وكتابتها في الرياضيات 

 ،في حين .بصورة مناسبةبالصف الثاني، 
يكتسبون مهارات القراءة والكتابة بالصف 

مهارة الكتابة، والتمييز بين التاء و ، الثاني
، بصورة لمفتوحة بالصف الثالثالمربوطة وا
 غير مالئمة

الطالب مستويات يظهر في الرياضيات،  –
خصائص مناسبة في اكتساب مهارة معرفة 

بالصف الرابع، والتعرف  األشكال ثالثية األبعاد
الصف على المضاعفات المشتركة وكتابتها ب

 الخامس
المهارات  يكتسب الطالب ،في اللغة العربية –

بالصف  الكتابةمهارة ي بصورة غير مالئمة ف
 القواعد النحوية بالصف الخامسو الرابع، 

ومستوياتهم  الطالب مهاراتبرزت في العلوم،  –
 ي:مفهومَ بصورة غير مالئمة في اكتساب 

المقارنة بين مجموعة النظام الشمسي بالصف 
 العواصف وأنواعها بالصف الخامسو الرابع، 

يظهر الطالب مهارات  ،في اللغة اإلنجليزية –
ومستويات غير مالئمة في القراءة والكتابة في 

 :يمهارتَ الحلقة األولى، والصف الخامس، عدا 
بمستوى أفضل  اجاءتفقد التحدث والقراءة 

 الصف الرابع.ب
 في المواد  في تقدمهانسب النجاح المرتفعة  تتفاوت

حيث تتراجع في اللغة اإلنجليزية  ،األساسية
والرياضيات، وتستقر في العلوم عند انتقال الطالب 

لصف الثالث، وتتقدم في اللغة العربية بعد ى الإ
 تستقر، في حين تراجعها الكبير في الصف الثاني
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عند  في جميع المواد األساسّيةالمرتفعة  النجاح نسب
 .انتقالهم من الصف الرابع إلى الصف الخامس

 تقدًما محدوًدا في الدروس غير  الطالب معظم يتقدم
خاصًة في اللغتين  ،ألعمال الكتابيةفي االمالئمة، و 

العربية واإلنجليزية والعلوم، بخالف التقدم المناسب 
الذي يحققونه في أغلب دروس نظام معلم الفصل، 

 .ودروس الرياضيات

 العربية الذين لغتهم األم غيرب: يتقدم كل من الطال ،
وطالب صعوبات التحصيل المنخفض، ذوي و 

كفاية  نتيجة عدم؛ مالئموالدمج تقدًما غير التعلم، 
 في حين يتقدموقلة فاعليتها، البرامج المقدمة إليهم، 

تقدًما  -شريحة األقل الوهم  – المتفوقون الطالب
 مناسًبا.

 
 

 إلى تطويرجوانب تحتاج 
 في الدروس واألعمال الكتابية هممستوياتالطالب األساسية، و  مهارات. 

  قدراتهم المختلفة، خاصة الطالب الذين لغتهم األم غير العربية.فئاتهم و التقدم الذي يحققه جميع الطالب حسب 
 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  الطالب في الحياة المدرسية بصورٍة غير يساهم
درجة  نخفضتقل ثقتهم بأنفسهم، و حيث ت ،مالئمة
األدوار  قلةالدافعية لديهم، عالوًة على و  الحماس

حيث ال تتاح  ،القيادية التي يتحملون مسئوليتها
 إلظهار قدراتهم الشخصيةالكافية الفرص لهم 

روا تفاعاًل واضًحا ظهِ كما لم ي   أثناء عملهم مًعا،
في األنشطة الالصفية خالل الفسحة وما قبل 

 الطابور.

 على الشريحة األكبر منالهدوء السلبي  ب  غلِ ي 
في حين ينشغل بعضهم  في الدروسالطالب 

، إضافة باألحاديث الجانبية، والعبث باألدوات
تواصلهم مع المعلمة  عملية ضعف إلى

 من الطالبفئة محدودة  بخالفهذا،  .وزمالئهم
األنشطة الدروس و بدت مشاركتهم في  ؛المتفوقين

، قيادة الطابورما في كأفضل،  بصورةٍ الالصفية 
 .ولجنة االستقبال

  ،يلتزم أغلب الطالب السلوك الحسن في الدروس
من رغم على ال بعًضا مع بعضهم ونتجانسيو 

على  إيجاًبااختالف ثقافاتهم؛ مما انعكس 
قلة  بخالف النفسية،شعورهم باألمن والسالمة 

وعيهم بحقوقهم، وواجباتهم، كمسئوليتهم نحو 
وعدم التزام بعضهم  ،نظافة المدرسة بعد الفسحة

 .بالتحدث باللغة العربية، في الدروس وخارجها

  يلتزم أغلب الطالب الحضور إلى المدرسة
بصورة  زته المدرسةومواعيد الدروس، والذي عز  

بتطبيق الئحة االنضباط الطالبي، وتقديم  مناسبة
، و"النجم ض البرامج، مثل: "أِصل  م بكًرا"بع

 الساطع" للحد من الغياب.
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   أغلب الطالب فهًما مناسًبا للثقافة  ر  ظهِ ي
البحرينية، ويتمثلون قيم المواطنة، وقد عزز ذلك 
مشاركتهم في الفعاليات واألنشطة كفاعلية اليوم 

ثاق، والمشاركة في الوطني، ويوم المي
 .المهرجانات، مثل: البحرين أوالً 

  قليلة من الطالب قدرة على التعلم  فئة  تظهر
تمثلت في مهارات البحث في اإلنترنت، ؛ الذاتي

وعمل المطويات، كما ظهرت في بعض 
 .الواجبات

 مهارات إلى عند عملهم مًعا الطالب  معظم يفتقر
واإلنصات، وفهم كالمناقشة والحوار،  ،التواصل
 .األدوار

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وقدرتهم على تولي األدوار القيادية ،ثقة الطالب بأنفسهم. 

 تعلمهم مسئوليةوقدرتهم على تحمل  بواجباتهم، وعي الطالب. 

  الدروس وخارجهاماس في حمساهمة الطالب بفاعلية و. 

  الذاتي، وفنون تواصلهم مع اآلخرينقدرة الطالب على التعلم. 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 تعّلمية إستراتيجيات تعليمية  اتالمعلم معظموظف ت
ستراتيجية السؤال من أجل التعّلم، والمناقشة، كإ
 معظمفي  ةفاعل أنها لم تكن غير والتمثيل ،حواروال

 يه ةالمعّلمت كان حيثدروس المواد األساسية، 
د أسلوب التلقين ااعتم، إضافًة إلى محور التعّلم فيها

 في حين واستخدام اللهجة العامية أثناء الشرح،
بصورة مناسبة في قلة هذه اإلستراتيجيات ظهرت 

الفصل،  معلم ، كدروس نظاممن الدروس المرضية
 ضيات.والريا

 الموارد التعليمية المتاحة،  اتوظف المعلمت
لكترونية، والسبورة اإلكالعارض اإللكتروني، 

إال أنها لم تكن فاعلة في وأوراق العمل،  والبطاقات،
ثارة دافعيتهم وحماسهم نحو  جذب انتباه الطالب، وا 

 .في معظم الدروس التعلم

 حيثالدروس بصورة منظمة؛  بعض اتدير المعلمت 
وتقديم اإلرشادات ، الشرحالتخطيط والتدرج في 

تأثرت بينما بوضوح، وضبط سلوك الطالب فيها، 
أو السرعة ؛ نتيجة التعلم فيها إدارة وقتإنتاجيتها ب
ما  العشوائية في االنتقال، أو في العرضاإلطالة 

 بين األنشطة، دون التأكد من تحقيق أهداف التعلم.

 بسيطة تضمنتية أساليب تحفيز ات وّظف المعلمت 
والتصفيق للطالب  ، والنجوم،العبارات التشجيعية

المتفوقين عند مشاركتهم أهداف الدرس، وعرض 
إجاباتهم، غير أنها لم تكن كافية؛ لتعزيز مشاركة 

خاصة  التعلم،نحو وتحفيزهم بفاعلية  ،بقية الطالب
 في ظل التزامهم الهدوء السلبي.

 لى التقويم في أغلب الدروس ع اترّكز المعلمت
الذي  فرديالشفهي، وأحياًنا على التقويم الكتابي ال

تحّول يينقل فيه الطالب اإلجابات عن بعضهم، و 
إلى تقويم كتابي جماعي، أو واجب أحياًنا في بعضه 

دون تقديم التغذية الراجعة الكافية، أو  منزلي،
االستفادة من نتائج التقويم في تلبية االحتياجات 

بما فيهم ب على اختالف فئاتهم، التعليمية للطال
 الذين لغتهم األم غير العربية.الطالب 

   في معظم الدروس مساندة تعليمية  اتالمعلم م  قد  ت
خاصة على اختالف فئاتهم، غير كافية للطالب 

، والذين لغتهم األم ذوي التحصيل المتدنيالطالب 
بالمرور السريع على  يكتفينحيث غير العربية، 

مجموعات العمل، دون التأكد من إنجاز الطالب، 
أو  ،اتهمأو عرض الحلول جاهزة لهم لتصويب إجاب

نقلها مباشرة من السبورة، أو باالعتماد على الطالب 
ظهرت دقته والذي  ،المتفوقين في دعم زمالئهم

 .بصورة متفاوتة

  تعليمية األنشطة الال ي راعى التمايز بصورة فاعلة في
يتم من خاللها تحدي  كما ال ،والواجبات المنزلية

 ،بصورة مباشرةاألسئلة تقدم قدرات الطالب، حيث 
، تعكس سقف التوقعات ذات إجابات محددةو 

أداء الطالب، إضافًة  لحو المنخفض لدى المعلمات 
 م في معظم المواد األساسية،قد  قلة الكّم الم  إلى 

تقديم التغذية و الدقة واالنتظام في متابعتها،  وتفاوت
 .الراجعة
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   مهارات التفكير العليا بصورة محدودة  اتنمي المعلمت
بعض دروس  التعليل واالستنتاج فيك ،اجدً 

على مهارات  ن، في حين تركز معظمهالرياضيات

كالتعرف والتذكر، وال تشكل تحدًيا التفكير الدنيا، 
 قلية المختلفة.كافًيا لقدرات الطالب الع

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  كسابهم والموارد التعليمية الفاعلة، التي تساهم في إثارة دافعية الطالب نحو التعلم، اإلستراتيجيات توظيف المهارات وا 

 األساسية.

  اإلنتاجية، وتحقيق أهداف التعلم.، بما يضمن رفع مستوى وقت التعلمإدارة 

 .توظيف التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه، في مساندة الطالب، وتلبية احتياجاتهم التعليمية المختلفة 

  مراعاة التمايز في األنشطة والواجبات، واالنتظام في متابعة أعمال الطالب، والدقة في تصحيحها، مع توفير
 لمساندة التعلم.التغذية الراجعة 

 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 تعليمًيا محدوًدا للطالب  تقدم المدرسة دعًما
عبر مشاركتهم  خارج الدروس، المتفوقين والموهوبين

ي: كمسابقتَ  ،المسابقات الداخلية والخارجيةفي 
 أمااإللكترونية"،  و"الكاهوت ،"الحكواتي الصغير"

يتم إثراء خبراتهم بشكٍل مناسب،  الف داخل الدروس
التحصيل ذوي قدراتهم في دعم زمالئهم  توّجهبل 

. كما تتم المتدني، والذين لغتهم األم غير العربية
المتدني عبر مشروع: تلبية احتياجات ذوي التحصيل 

في الوقت  ،مناسبةبصورة  أنا أتطور""أنا أتعلم..
تلبية احتياجات طالب صعوبات فيه تم الذي ت
غير العربية،  ماأل الذين لغتهمالطالب و  ،التعلم

"مهاراتي و أنا أحب العربية"،"ي: المتمثل في مشروعَ 
 فيهماالطالب  حققاللَذين  األربع في اللغة العربية"

هما في الدروس أثر انعكاس أن غير ، مناسًبا اتقدمً 
 تحقيقهم التقدم المنشود، سهم فيلي اكافيً لم يكن 

كسابهم مهارات اللغة العربية.و   ا 
 ت لبي المدرسة االحتياجات المادية للطالب، كتوفير 

، بتنفيذ إليهم م النصح واإلرشاديوتقد معونات الشتاء،
بعض البرامج المعززة للسلوك اإليجابي، مثل: 
"بأخالقي أرتقي"، و"السلوك الجيد"، والتي ساهمت 

في مجتمعهم المدرسي بصورة ا معً في تعايشهم 
كالصمت  ،لحاالت الخاصةاآمنة، إال أن متابعتها 

 .غير دقيقة دّ عَ ت  االختياري 
  توفر المدرسة األنشطة الالصفية للطالب، من

 خالل: فعاليات النشاط الثقافي في الفسحة، واللجان
، كلجنة النظام، ونادي العلوم، والمسابقات المدرسية
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إال أن تلك  "،كمسابقة "األوائل ،ةالداخلية والخارجي
ت معظم الطالب البرامج غير كافية في تعزيز خبرا

ثراء تعلمهم.  وا 
 الدمج دعًما غير كافٍ  صف تدعم المدرسة طالب ،

 قدراتهم،وفق من حيث عدم مالءمة ما يقدم إليهم 
في المجتمع  منهموتمام أ مدمجهبما يضمن سالمة 

 المدرسي.
  ت هي ئ المدرسة الطالب الجدد باستقبالها طالب

إضافًة  أنظمة المدرسة. لتعريفهمرياض األطفال؛ 
إلى الفعاليات واألنشطة الترفيهية في أسبوع التهيئة 

كما ت هيئ طالب الصف الثالث  بداية العام الدراسي.

الزيارات التعريفية، خالل لالنتقال إلى الصف الرابع 
إضافًة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية للصف الخامس 

 لمدارس التي سيلتحقون بها.ى الإ
  تتخذ المدرسة بعض اإلجراءات؛ لتوفير بيئة صحية

متابعة و  ،آمنة لمنتسبيها، كتنفيذ عملية اإلخالء
م المبنى دَ صالحية مطافئ الحريق، إال أن قِ 

انة المستمرة، خاصة المدرسي وحاجته إلى الصي
 وجود مناطق شاسعة مليئة بأشجارٍ و  ،دورات المياه

آمن؛ األمر  غيرِ  بسياجٍ  محاطةٍ  ،شائكة ونباتاتٍ 
على سالمة الطالب وأمنهم. االذي يشكل قلقً 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  المختلفة.تلبية االحتياجات التعليمية والشخصية للطالب بفئاتهم 

  ثراء  .المناسبة تعلمهم باألنشطة الالصفيةخبراتهم و تعزيز قدرات الطالب وا 

  من حيث صيانة مرافقه، خاصة دورات المياهوسالمته، أمن المبنى المدرسي. 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 ز، وتنمية جيل واٍع التميّ  ت ركز رؤية المدرسة على
على  واضحةإال أنها لم تترجم بصورة يبني وطنه، 

الواقع الفعلي للمدرسة، خاصة فيما يتعلق بإنجاز 
 الطالب األكاديمي، وعمليتي التعليم والتعلم.

  تقّيم المدرسة واقعها عبر توظيفها تحليل
(SWOT) ،والزيارات رأيواستطالعات ال ،

 وشاماًل  لم يكن دقيًقاهذا ، إال أّن تقييمها الصفية
 لم تتم االستفادة من نتائجهبالتالي و  ،بدرجة كافية

أولويات التحسين  االستفادة المرجّوة في تحديد
 والتطوير.

  التخطيط اإلستراتيجي الواقع الحقيقي لم يالمس
تنمية المهارات التركيز على من حيث للمدرسة، 
، خاصًة لطالب في المواد األساسيةدى ااألساسية ل

كون الشريحة األكبر من طالب  ؛في اللغة العربية
غير العربية، الطالب الذين لغتهم األم المدرسة من 

تقدمهم في الدروس، عالوًة على في ر سلًبا والذي أثّ 
ليات آعدم وضوح مؤشرات األداء، وضعف 

لية المدرسة عذي ساهم في ثبات فاالمتابعة؛ األمر ال
في المستوى غير المالئم، وتراجع مجالي التطور 

من المستوى المرضي الشخصي، والدعم والمساندة 
 .إلى المستوى غير المالئم

  ،تلبي المدرسة االحتياجات التدريبية لمعلماتها
كيف أدير زمن " مثل: ،لنقاشيةبتنفيذها الحلقات ا

والزيارات التبادلية للمدارس ذات األداء  ،حصتي"
والورش الداخلية والخارجية، مثل:  ،المتميز

"إستراتيجيات التعلم النشط"، و"مجتمعات التعلم 
أثرها على أداء انعكاس إال أن متابعة  ،الفاعلة"

، ولم تسهم في تحقيق غير كافية عد  ت   المعلمات
 فأكثر من نصفي المتوقعة مستويات الالطالب 
 الدروس.

  تسود العالقات اإلنسانية اإليجابية بين منتسبات
مبدأ التشاركية في اتخاذ بعمل قيادتها على المدرسة، 

القرار، وتفويض الصالحيات لسد نقص القيادة 
اللغتين العربية واإلنجليزية الوسطى، في 

م المعلمات إضافًة إلى تكري والرياضيات،
، إال أن المأمون"شموع " المنضبطات عبر برنامج

 ذلك لم يسهم في تحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم
 .بدرجٍة كافية

 كالصالة  المدرسة مرافقها التعليميةستخدم ت
، بصورة الرياضية، ومختبر العلوم، وغرفة الفن

ة توظيفها إال أن فاعلي ،مناسبة من حيث التشغيل
ثراء خبراتهمو  ،تعلم الطالبمحدودة في جاءت  ، ا 
 .مصادر التعلم مركزفاعلية ًة محدودية خاص

  المجتمعية تتواصل المدرسة مع بعض المؤسسات
نادي و" "كمركز ابن سينا الصحي" حلية،ملا

البلوش"؛ كون الشريحة األكبر من طالب المدرسة 
غير العربية، إال أن ذلك الطالب الذين لغتهم األم 

ثراء توسعة مدارك الطالب و  يسهم فيل  ي َعّد كافًيا؛ال ا 
 التعليمية. همخبرات
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية تركز على أولويات التحسينو والشمة الدق ، من حيثالتقييم الذاتي 

 .والتطوير لمجاالت العمل المدرسي

 نجاز الطالب األكاديمي. ،برامج التنمية المهنية  ومتابعة أثرها على عمليتي التعليم والتعلم، وا 

 بما يعزز خبرات الطالب التعليمية. ؛توظيف الموارد والمرافق التعليمية 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 المأمون االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al Maamoon Primary Boys المدرسة )باللغة اإلنجليزية(اسم 

 1957 سنة التأسيس
 307مجمع - 709شارع  - 306مبنى العنوان

 العاصمة /الحورة المدينة/ المحافظة 
 17254452 الفاكس 17255796 أرقام االتصال

 maamoon.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 ةسن 11-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 
 228 المجموع - اإلناث 228 الذكور عدد الطلبة
 ات الدخل المتوسطو ينتمي معظم الطالب إلى أسر من ذ 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 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )
 - (11الثاني )
 - (12الثالث )

 فنيات 3وإداريات،  10 عدد الهيئة اإلدارية
 31 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
  لرياضيات بالصفين الرابع والخامس.في اامتحان وزارة التربية والتعليم 
 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. 

 - االعتمادية )إن وجدت(
 ال يوجد.  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 


