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  المقدمة

 

من قبل  أيام ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار ببهيئة جودة التعليم والتدريب قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية 
 ةطلباألخرى، واالطالع على أعمال النشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ثمانية

مع  جرىمقابالت التي تالمكتوبة 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. اء األمور.وأولي طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  1 مرض    2 جيد  3 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /لى الشمول والتمامتدل ع الجميع تقريًبا  /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم 

 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 قليل/ أقلية

 قليل تدل على ما هو أدنى من محدود

 لة الشديدةتدل على الندرة والق امحدود جد  

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 ي: اإلنجاز األكاديمي للطالبات، والتعليم مجال   ثبات
التطور ومجال  والتعلم في المستوى المرضي،

 تراجعو المستوى الجيد، في الشخصي للطالبات 
وقدرة المساندة واإلرشاد، والقيادة واإلدارة،  :يمجال  

من المستوى الجيد إلى المستوى  المدرسة على التحسن
 المرضي؛ وذلك مقارنًة بنتائج الزيارة السابقة.

  ه في بناء جاالرتكاز على نتائشمولّية التقييم الذاتي، و
 خططالإال أن االستفادة منه في  ،الخطط المدرسّية

عمل ال التركيز على أولوياتبقسام التشغيلية لأل
ظهار خصوصياتهاالمدرسي ظهرت بصورة  ؛، وا 
 متفاوتة.

   ت مستويات الطالبات في نسب اإلتقان، التي تفاو
المتفاوتة في الدروس، حيث  مستوياتهن  عكست 

ظهرت بصورة إيجابّية في بعض دروس المواد العلمية 

ة، ياللغة العربتوحيد المسارات، و  والتجارّية في نظام
لكنها  ،"التلمذة"والمواد العملّية في نظام التعليم المطّور

ات، يبصورة أقل في اللغة اإلنجليزية والرياض ظهرت
 خاصًة في مسار التعليم المطّور.

  بروز وعي الطالبات اإليجابي، والتزامهن  السلوك
ي بما يثري خبراتهّن المختلفة فالحسن، ومساهماتهن  
لتعاون مع مؤسسات المجتمع الحياة المدرسّية، وبا

، فسّيةالن األريحّيةاأللفة و مناخ ؛ وأثر ذلك على المحلي
 السائد في المدرسة. واالستمتاع

  فاعلّية عمليتي التعليم والتعلم المرضية في أغلب
مستويات الطالبات في انخفاض على الدروس؛ عطًفا 

بعض المهارات األساسّية، خاصًة في اللغة 
 :اطرائق التدريس التي تفاوتت فيهعلى و اإلنجليزية، 

ت فاعلية التقويم في تلبية احتياجا، و التعلم رة وقتإدا
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التحصيل  ذواتالطالبات الطالبات، خاصًة 
 المنخفض.

  المقدمة للطالبات الدعم والمساندة الشخصّيةبرامج، 
ين ، في حهّن الشخصيوأثرها اإليجابي على تطّور 

 ،والمساندة التعليميةم تفاوتت فاعلية برامج الدع
ذوات التحصيل المنخفض في نظام للطالبات خاصًة 

 التعليم المطّور. 

 

 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  لنفسي.االتزام الطالبات السلوك الحسن، في مناخ تسوده  األلفة  واالحترام  المتبادالن، وأثره في شعورهن  باألمن 

  طورهن  على تإيجاًبا أثرها انعكاس الشخصية، و  هنالحتياجات تلبيةً  ؛للطالبات المساندة المقدمةبرامج الدعم و
 الشخصي.

 ثراء خبراتهن  المختلفة. ؛التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي     لتهيئة الطالبات، وا 

 

 

 التوصيات
  بالتركيز على أولويات األقسام وخصوصياتها؛ الخطط المدرسية،  نتائج التقييم الذاتي، في تطويراالستفادة من

 لضمان رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات، وتحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم.

 تركز على والتعلم، بحيث التعليم أثر برامج التنمية المهنية في تطوير إستراتيجيات متابعة: 
 سية، خاصة في اللغة اإلنجليزية والرياضياتإكساب الطالبات المهارات الدراسّية في المواد األسا 
  إنتاجّيةإدارة وقت التعلم، بصورة أكثر 
 ذوات التحصيل  طالباتلا ، خاصةً وتلبيتها توظيف أساليب التقويم؛ لتشخيص احتياجات الطالبات التعليمية

 المنخفض.

  لتعليم المطّورانظام في البرامج المدرسّية، خاصًة طالبات ومساندتهن دعم الطالبات بفئاتهن  التعليمية المختلفة 
 ."التلمذة"

 سد نقص الهيئتين اإلدارّية والتعليمّية، المتمثل في: المعلمات األوليات لجميع األقسام.  
 

 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  مجاالت العمل لجميع الذاتي  التقييمشمولية
المدرسي، واالستفادة من نتائجه بصورة متفاوتة في 

التركيز على الخطط المدرسّية، خاصًة من حيث 

براز ، و األقسام التطوير في أولويات  هاخصوصياتا 
 في خططها التشغيلّية. 
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 معظمو العاّمة،  تهالفاعليالمدرسة  اتاختالف تقييم 
ع مفي استمارة التقييم الذاتي، المراجعة مجاالت 

 ااألحكام التي توصل إليها فريق المراجعة، وتطابقه
 مجال التطور الشخصي للطالبات.في فقط 

  اهتحسينات في بعض مجاالت عملالمدرسة تحقيق ،
التطور الشخصي للطالب، ب بطتر ا يمفيخاصًة 

 وتحسين البيئة المدرسّية.

 كان ، مواجهة المدرسة لمجموعة من التحديات
مية، األكادي مستويات الطالباتفي تفاوت ال أبرزها:

ي النقص الذي تعانو  واكتسابهم المهارات األساسّية،
 تاالمعلم منه في قيادتها الوسطى، والمتمثل في
ب وما يترت األوليات في جميع األقسام األكاديمّية،

في الحّد من تحسن كبير على هذا النقص من أثر 
 األداء.
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  سارات في االمتحانات نظام توحيد المت حّقق طالبات
نسب نجاح  6102-6105لعام الدراسي الوزارية ل

 %82، تراوحت ما بين المساقاتمرتفعة في جميع 
 ،(050)ريض :يأقلها في مساق   جاء ،%011و

( بالمستوى األول، وأعالها في أغلب 016و)فيز
 .مساقاتال

   مع نسب  اتتوافق نسب اإلتقان المرتفعة، والمرتفعة جد
توحيد  فياألساسّية مساقات الفي معظم النجاح المرتفعة 

مثل:  ،منها عدد محدودفي  المسارات، وتنخفض
للمستويين ( 121(، و)ريض126و)ريض (،601)جود

مع  ، وقد توافقت بعض هذه النتائج/تجاريالثاني والثالث
ر أكثر من ظهمستويات الطالبات في الدروس التي 

 نصفها بالمستوى المرضي.
 الدراسي  في العام "التلمذة" البات التعليم المطو رت حّقق ط

المواد  اتاقمرتفعة في معظم مس نسب نجاحذاته 
، عدا مساق %011، و%31، تراوحت ما بين الدراسّية
اح النج ستوى األول، حيث بلغت نسبة( للم310)عرب

، حيث أغلب مساقات الرياضياتكذلك و  ،%26 فيه
، كان أقلها في مساق %011، و%51تراوحت ما بين 

 ( للمستوى الثاني.100)ريض
  نسب إتقان متباينة مع نسب  "التلمذة"ت حّقق طالبات

ي ف مرتفعة ومرتفعة جًدا جاءتالنجاح المرتفعة، حيث 
اقات مسال، ومتفاوتة في معظم مساقات اللغة اإلنجليزية

، في حين ظهرت منخفضة ومتدنّية والتجارية، العلمية
 اللغة العربية للفصل، و في أغلب مساقات الرياضيات

 األول.

 ية في االمتحانات الوطن ثالثت حّقق طالبات المستوى ال
في  مستوياٍت منخفضةً  6105و ، 6104للعامين 

 ،6105جميع المواد، كان أفضلها في اللغة العربية عام 
، مع 6104عام  عن بتقدم نسبي %45حيث بلغت 

الت تدنيها في حل المشكو تراجعها في اللغة اإلنجليزية، 
على  %2و، %04كليهما بنسبتين بلغتا  في العامين

 .التوالي
  توًى غة العربية بمسمهارات الل "التلمذة"تكتسب طالبات

البات لدى طينما تتفاوت ، بجيد، كالقراءة التصويرية
 ،تحليل النصوصكمهارات توحيد المسارات بعض ال
 وتوظيف القواعد النحوية.

  مهارات اللغة اإلنجليزية  عموًماطالبات التكتسب
، لجهريةاقراءة المناسب، كالتعبير الشفهي، و  بمستوىً 

مستوًى ب حيث يكتسبنها ،بخالف مهارة التعبير الكتابي
 ."التلمذة"خاصًة طالبات  ،متدن  

  طالبات المستويين األول والثاني في توحيد تكتسب
المسارات المهارات العلمية بصورة جيدة، كفهم 

 ،نخصائص المواد في الكيمياء، في حين يتفاوت
لمّية الع بعض المهاراتاكتساب  فيوطالبات "التلمذة" 

حل المعادالت و المقذوفات، ، كحساب والرياضية
 الجذرية، وتوظيف اآللة الحاسبة.  

  ارات في توحيد المس التجارية المهاراتطالبات التكتسب
مناسب، كاحتساب األرباح السنوية، وقيمة  بمستوىً 

  .االستهالك المضاعف
 األعوام  يفرتفعة تستقر نسب النجاح عند مستوياتها الم

الثالثة األخيرة، في مساقات اللغة العربية، والعلوم، 
غلب أمع تقدمها في والمواد التجارّية، واللغة اإلنجليزية 
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 ، كما في مساقيمساقات قليلةعدا  الرياضيات مساقات
 (.016)كيمو (،126)ريض

  في دروس اللغة العربية، وأغلب "التلمذة"تتقّدم طالبات 
العملية بصورٍة جيدة، مقابل التقدم  المساقات دروس

 أغلبالمالئم الذي تحققه طالبات النظامين في 
جاء الوقت الذي واألعمال الكتابية، في  ،الدروس

 اللغة اإلنجليزية والرياضيات دروستقدمهن في بعض 
 .بمستوًى أقل

  ٍفضل في أ تتقد م الطالبات المتفوقات والموهوبات بشكل
 لطالباتا الدروس والبرامج اإلثرائية، في حين ظهر تقّدم

بات ، خاصةً طالأقل ذوات التحصيل المنخفض بمستوىً 
 ."التلمذة"

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الطالبات األساسية في اللغة اإلنجليزية والرياضيات.مهارات 

  اإلتقان في بعض مساقات الرياضيات في المستوى الثالث للمسارين العلمي والتجاري، وأغلب مساقات نظام نسب
 التعليم المطور.

  التقدم الذي تحققه الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس والبرامج المدرسّية، خاصًة طالبات التعليم
 .المطّور

 
 

  جيِّد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 الحكم مبررات
 

  ٍي ف واستمتاعٍ  وثقةٍ  ت ساهم معظم الطالبات بحماس
، ةواألسابيع الثقافي، ، كالمهرجاناتالالصفيةاألنشطة 
( shareواللجان المدرسي ة، مثل: ")، والمسابقات

، خال ةالجّيدفي الدروس و الخير"، و"إعالميو الغد"، 
   .تهن  ابعض الدروس التي تفاوتت فيها مساهم

 وعيٍ ّتِسْمن ب، ويةالحسن قخالتتحلى الطالبات باأل 
 ينلقوان، والتزامهن  ا، تجسد في انضباطهن  واضحٍ 

، عالوةً على األلفة واالحترام المتبادلين بينهن، المدرسية
المحافظة على سالمة البيئة المدرسّية؛ و ومع معلماتهن، 

تماء باالن وشعورهن  النفسّية،  الراحةمما عّزز من أجواء 
 لمدرسة. ى الإ

   لثقافة اا وطني ا، وفهًما واضحً تبدي معظم الطالبات حس 
 نشاركيو األصيلة،  ها، وأعرافوقيمها اإلسالمّية البحرين،

، مثل: "عبارات في حب هاالمعززة ل في الفعاليات
لوفاء"، فضاًل عن تفعيل لوحات ا مهرجانالوطن"، و"
دراج قيم و  ،يا بحرين" لبيككلوحة " المواطنة، اطنة المو ا 

 .طط الدروسخ، و في برامج التهيئة
  وفي لمدرسة ى الإالطالبات الحضور أغلب تلتزم

 مشروعاتب، ذلكالمدرسة عززت وقد ، المحددة المواعيد
من  تنو"آللئ الوفاء"؛ حسّ ، مثل: "بالوفاء نتميز"، عدة

معدالت الحضور الحالّية قياًسا بسابقاتها، مع استمرار 
ين بالمحدود ، والتسرب بعض حاالت التأخر الصباحي

 .الدروس

  على العمل الذاتي مناسبة ً الطالبات قدرة أغلب تظهر
مشروعات و  ،التقارير كإعداد، مختلف المواقففي 

، اتالمطويو  ،لكترونية، وتصميم العروض اإلالمساقات
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بداع التي تتولى في إحداها طالبٌة تدريس اإل ودروس
ي فالتعلم الذاتي  بروزفضاًل عن اللغة األلمانّية، 

 ت، في حين ظهر "التلمذة"المساقات العملية في نظام 
في بعض الدروس بمستوًى أقل، خاصًة  تلك القدرات

 .اراتفي نظام توحيد المس

 لى االنصات إ من خالل، فاعليةب تتواصل الطالبات مًعا
العمل الزميالت عند تفعيل المعلمة الطالبة، وفي 

يعملن فيه بتعاون وانسجام كبيرين، حيث  الذي، الجماعيّ 
يتناقشن في أجواء يسودها االنسجام، وتقبل اآلراء بصورة 
بناءة، خاصًة عند نقد أداء الزميالت، فضاًل عن 

م تقديرسّية، كتواصلهن اإليجابي في األنشطة المد
 وفي اللجان الطالبّيةالعروض العلمّية في الفسحة، 
"كأصيل"، ومشاريع رواد األعمال.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  وفي المواعيد المحددة.المنتظمالتزام الطالبات الحضور ، 

   قدرة الطالبات على التعلم الذاتي. 

 بأنفسهن  وقدرتهّن على تولي األدوار القيادية في الدروس بصورة أكبر. ة الطالباتثق     
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  ّف المعلمات إستراتيجيات تعليمية فاعلة في توظ
 التي بلغت ثلث الدروس تقريًبا، الدروس الجيدة

وبعض الدروس المرضية، كاألسئلة من أجل التعلم، 
 نيستخدموكذا والحوار والمناقشة، وحل المشكالت، 

كالعارض التعليمية،  والمصادر بعض الموارد
، والسبورات الصغيرة، وأوراق العمل، اإللكتروني

لتي اغير أن فاعليتها تفاوتت في بقية الدروس؛ 
المعلمات فيها هن  محور العملّية التعليمّية، كانت 

 ،غير واضحة في التعلم التعاونياألدوار  كانتو 
بعض الدروس بضعف مهارات الطالبات  رِ ث  أ  ت  و 

دروس اللغة اإلنجليزية، خاصًة في كاألساسّية، 
وبعض دروس الرياضيات، نظام التعليم المطو ر، 

اللغة ب هاتقديم وبعض المساقات التجارية المطلوب
 .باللغة العربية تمقد   ، لكنهااإلنجليزية

  الدروس بصورة مناسبة، من حيث تدير المعلمات
التحضير المسبق، ومشاركة الطالبات أهدافها، 
دارة سلوكهن  بفاعلّية، إال أن نسبة كبيرة منها  وا 

 صةً خا ،التعلم بتفاوت إدارة وقت إنتاجيتها تأثرت
في الدروس المرضية والتي شكلت أكثر من نصف 

حيث السرعة في التنقل بين  الزيارات الصفّية،
األهداف دون التحقق من التعلم، وتفاوت مناسبة 

، واإلسهاب في بعض لألنشطةالوقت المحدد 
 بعض ء عن التأخر عن موعد بدالجزئيات، فضاًل 

اللغتين العربية  دروسالدروس، كما في بعض 
 توحيد المسارات.نظام يزية في واإلنجل

  ّز معظم المعلمات الطالبات، وتشجعهن بعبارات تحف
مة، كالوجوه الباسالشكر والثناء، والهدايا العينّية، 

إضافًة إلى التركيز على تفعيل التعلم الجماعي، 
دروس الفي خاصًة  ،والتنويع في األنشطة الصفّية

ثل: م ّور،الجيدة، كالدروس العملّية في التعليم المط
ومساقات المواد العلمّية في توحيد (، 108)ألك

 كما في دروس الكيمياء.، المسارات

  ّية، هأساليب التقويم المستمر الشف تعتنو
 في وترّكزتوالتحريرية، الفردية، والجماعية، 

، دون على التقويمات الجماعيةالدروس المرضية 
توزيع واضح للمهام واألدوار؛ مما أثر في تفاوت 
تلبيتها الحتياجات الطالبات التعليمية، خاصًة 

، الالتي ال المنخفض التحصيلالطالبات ذوات 
  .في أغلب الدروس يحصلن على المساندة الكافية

  ت ْتِبع المعلمات دروسهن بالواجبات المنزلية، التي
ة، البات المختلفمستويات الطبعضها  ن فيراعيي

 أعمالها بالتصحيح المنتظم، كما في نويتابع
المواد العلمّية، في حين لم تظهر فاعلية مساقات 

 المستوىباألعمال المقدمة في بعض المساقات 
بات مراعاتها لمستويات الطالفي  نظًرا للتفاوتذاته؛ 

االمختلفة، و   ، وكذلكمستوى المهام المطلوبة كم 
ية التصحيح، ودقتها، وفاعلية انتظام عملتفاوت 

ا في ، كمفي تطوير أدائهن   التغذية الراجعة المقدمة
 اللغة اإلنجليزية. مساقات  أغلب

  تنمية مهارات التفكير التي تستثير القدرات تتم
مثل: المقارنة،  ،العقلية العليا للطالبات

 في أغلب الدروس بصورةٍ واالستكشاف، والتحليل 
المواد العلمّية، مساقات مناسبة، خاصًة في دروس 

ين ب مراعاة التمايزالمعلمات في في حين تفاوتت 
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، وتحدي قدراتهن  في أغلب الدروس، الطالبات
نشطة على األ هالتركيز  نظًراواألنشطة المقدمة فيها؛ 

، والتي كان للطالبات المتفوقات ةالجماعّية الموحد
 .فيها األبرز   النصيب  

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أفضل في الدروس. بما يضمن إنتاجيةً  التعلم؛ إدارة وقت 

 منهن خفض، خاصًة ذوات التحصيل المنة االحتياجات التعليمية للطالباتأساليب التقويم، واالستفادة منها في تلبي. 

  فئاتهن  في الدروس واألعمال الكتابية.توظيف التمايز، وتحدي قدرات الطالبات على اختالف 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  المدرسة احتياجات الطالبات المتفوقات ت لبي
لجان ، والبداعي مراكز اإلفبمشاركتهن  والموهوبات 
 المسابقات المتنوعةو إنجاز البحرين"، المختلفة، "ك

الطالبات ذوات دعم تكما "كأولمبياد الرياضيات". 
 فاوتتتالتي دروس التقوية، ب المنخفض لتحصيلا

  "التلمذة".طالبات لم تشمل و  في فاعليتها،
  المدرسة المساعدات العينية والمادية للطالباتتوّفر، 

ليل تذوتعمل على النظارات الطبية، والقرطاسية، ك
اء "بالوفكمشروع  ،مج اإلرشاديةالبرابمشكالتهن، 

ما م لسات التوعوية الفردية والجماعية؛الجز"، و نتميّ 
.إيجاًبا أثمر   في سلوكهن 

  ّي بالمشاركة فز المدرسة خبرات معظم الطالبات تعز
عن  توعويكمعرض  ،األنشطة والفعاليات الالصفية

المخدرات، ومهرجان اليوم الخليجي للموهوبات، وفي 
، التي يحققن فيها مراكز متقدمة المسابقات الخارجية،

 ،كالمركز الثالث في مسابقة "بيئتي في عيوني"
حة والفس ،إضافًة إلى فعاليات الطابور الصباحي

 .المدرسية

 لسالمة في تتابع المدرسة اشتراطات األمن وا
لى ، وتدريب منتسباتها عاالمرافق، بصيانتها دوري  
حي الص وعيهن  عزيز تو واء، عمليتي اإلخالء واإلي

لية "أهمية اندوة عن السرطان، وفعالفعاليات، كب
 تهابراقفضاًل عن موجبة الفطور والتفاح األخضر"، 

في ظل عدم وجود  ؛االنصرافو الحضور  عمليتي
 مكان مخصص لوقوف الحافالت. 

  وأولياء أمورهن،  الطالبات الجددالمدرسة ت هّيئ
 ،التعليمية لمساراتل التوضيحيةمحاضرات بال
 .بالمرافق، والحصص اإلرشادّية التعريفّيةجوالت الو 

 ية من التعليمللمرحلة التال الطالبات تعدكما 
 ،لبعض المهنمندوبين ، باستضافة والتوظيف
، من  وبعضٍ  خريجات المدرسة؛ الستعراض تجاربهن 

عمل بالتعريف وال، جامعاتالزيارات الميدانية للبو 
 ته بالتعاون مع "تمكين".الحر واشتراطا

 اإلعاقةللطالبات ذوات  اكبيرً  ادعمً  المدرسة تقدم، 
اعاة مر ، و المياه الخاصة توفير المنحدرات، ودوراتب

دراجهن بلجان خاصة مريضات السكر،  أثناء وا 
 .االمتحانات
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 الدروستنمية المهارات الحياتية خاصًة في  تمت 
، كمهارات التعامل مع "التلمذة"العملية لنظام 

دارة محاكاة و الحاسوب،   المشروعات،التسويق، وا 
.اد األعمال"برنامج "روّ و 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  التلمذة"ر هن، خاصًة في نظام التعليم المطو ف فئاتالالطالبات التعليمية على اخت احتياجاتتلبية".  
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 المخرجات والعملياتضمان جودة 
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 تانتركز رؤية المدرسة ورسالتها التشاركي 
ز في العمل، وقد ترجمت على التميّ  تانوالطموح
 مالئمة في معظم مجاالت العمل المدرسي. بصورةٍ 

  تظهر القيادة المدرسي ة إلماًما بجوانب القوة، وتلك
ي لتقييم الذاتا تطوير؛ نتيجة  ى لإالتي تحتاج 

للواقع ( SWOT) تحليل  المطبق، الذي شمل 
المدرسة البحرينية  استمارات تطبيق  و المدرسي، 

، ةالمميزة، فضاًل عن االسترشاد بالتقييمات الخارجيّ 
قد و . رات األداءتقرير المراجعة السابقة، وحواك
ها اإلستراتيجية يالنتائج في خطت ترجمت  

ن تضمنتا مؤشرات أداء وآليات يوالتشغيلية، اللت
محددة للمتابعة، إال أن االستفادة من تلك النتائج 

 األكاديمية لألقسامالتنفيذية الخطط إعداد في 
نظًرا لعدم ظهور  ؛ظهرت بصورة متفاوتة

 تطوير العمل خصوصية بعض األقسام، وأولويات
جراءات تنفيذهاب شبه عامة و كانت  حيث ،ها وا 

 متطابقة.

  ي في استمارة التقييم الذاتجاءت تقييمات المدرسة
أحكام فريق المراجعة في معظم عن  مختلفة

المجاالت، والفاعلية العامة للمدرسة، عدا مجال 
التطّور الشخصي للطالبات والذي تطابق فيه 

 فريق. تقييم المدرسة مع حكم ال

  تبذل المدرسة جهوًدا واضحًة من خالل "فريق
النخبة"، في حصر االحتياجات التدريبية لجميع 

لى ع تفاوت انعكاس أثره األقسام، وتلبيها بشكلٍ 

، حيث تقدم الورش أداء المعلمات في الدروس
التدريبية الداخلية والخارجية، مثل: "استخدام 

ما تنظم لوقتية"، كالتكنولوجيا في التعليم"، "واإلدارة ا
المنسقات الزيارات التبادلية للمعلمات بين أقسام 
المدرسة، مع تكثيف الزيارات الصفّية التقييمّية 

بالجلسات الفردية؛ لتقديم التغذية الراجعة،  مشفوعةً 
لى ، من حيث التركيز عهامع تفاوت الدقة في تقييم

 إنجاز الطالبات بصورة أكبر.

  تتميز المدرسة بالعالقات اإلنسانية والمهنية
اإليجابية السائدة بين كافة منتسباتها، حيث تبنت 
القيادة المدرسّية سياسة العمل كفريق واحد، من 
خالل ترسيخ التشاركّية، وتشجيع المبادرات 

، والتحفيز المستمر بالتكريم اإلجرائيةوالبحوث 
 ةً ، عالو الدوري، وتقديم شهادات الشكر والتقدير

للقيام بمهام منهن على تفويض ذوات الكفاءة 
؛ سًدا لنقص األكاديمية التنسيق لكافة األقسام

 .المعلمات األوليات

  توظف المدرسة الموارد التعليمية والمرافق المتاحة
بصورة مالئمة؛ لدعم عمليتي التعليم والتعلم في 

في األنشطة الطالبات الدروس، وتعزيز خبرات 
وغرف  ،والمعامل ،، كالمختبراتالالصفّية

 المحاكاة، مع تفاوت تفعيل بعض المرافق المدرسّية
، كمركز مصادر التعلم، والصف األخرى

 اإللكتروني.
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  ومجلس الطالبات في المدرسة اآلباء يشارك مجلس
وتقديم بعض  ،بداء الرأيإبصورة إيجابية في 

االقتراحات التي تتبناها المدرسة، كتشجير بعض 
تقوية، وتحديد جداول الحات، وتقديم دروس المسا

 االمتحانات الداخلية.

  تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي
فاعلة، في تعزيز خبرات الطالبات،  بصورةٍ 

كالتواصل مع مجلس التنمية االقتصادي، 

و"تمكين"؛ لتدريب طالبات التعليم المطّور، 
علوم لوالتعاون مع مصرف البحرين المالي، وكلية ا

بجامعة البحرين؛ لتنظيم بعض الزيارات 
والفعاليات، فضاًل عن التواصل مع المدارس 
الثانوية؛ للمشاركة في المسابقات والمعارض، ومع 
جيران المدرسة بتوزيع بعض البطاقات والهدايا 
الرمزّية؛ لتعزيز الروابط االجتماعية بينهم وبين 

 المدرسة.
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

 وصياتها.، وخصاألقسام األكاديمية بالتركيز على أولوياتوفق نتائج التقييم الذاتي، ، التنفيذيةالخطط  إعداد 

 .انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على األداء في الدروس 

 لية في الدروس، واألنشطة الطالبية.   عتوظيف المرافق بصورة أكثر فا 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 الوفاء الثانوية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Wafa'a Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 8811 سنة التأسيس
 181مجمع  – 8188طريق  – 080مبنى  العنوان

 العاصمة مدينة عيسى/ المدينة/ المحافظة 

 80126122 الفاكس 80118618 80128011 أرقام االتصال

 alwafa_school@hotmail.com البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 18-11 الفئة العمرية للطلبة

 (32-3الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-82 

 600 المجموع 600 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 والمحدودتنتمي معظم الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 32 33 31 9 2 7 2 2 4 1 2 3 الصف
 0 5 1 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

 المستوى
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 (31األول )
 3  ،تجاري،  /تانشعب في التعليم المطور )شعب 3شعب نظام توحيد المسارات

 .صيانة حاسوب( /واحدةوشعبة 

 (33الثاني )

 في المسار العلمي )كيمياء وأحياء(. واحدة شعبة 
 في مسار العلوم التجارية. تانشعب 
 في التعليم المطور )تجاري(. تانشعب 

 (32الثالث )

 كيمياء وأحياء(.في المسار العلمي  تانشعب( 
 في العلوم التجارّية. تانشعب 
 3 صي(.تخص /شعبةو صيانة،  /شعبةو متقدم،  /شعب في التعليم المطور )شعبة 

 فنية 81إدارية، و 20 عدد الهيئة اإلدارية
 800 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المطبقالمنهج 

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنة واحدة في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم. 

 جودة التعليم والتدريب. بهيئة الخاصة الوطنية االمتحانات 
 - االعتمادية )إن وجدت(

  الرئيسة في المدرسةالمستجدات 

 

 6102-6105 الماضي الدراسيالعام  فيات جديدة ينيتع: 
 مديرة المدرسة  -
 .اختصاصية قسم التسجيل -

  قرار امتحانات نهائّية في المواد التخصصية، ومواد تغيير المناهج والخطة الدراسية وا 
 لبرنامج التعليم المطور. ؛الثقافة العامة

  6101-6102 الحالي الدراسي التعليم المطّور في العامتعيين مرشدٍة مهنيٍة لنظام.      
 


