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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، ثمانية

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. طلبةوالبالمدرسة  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
 بوجه عام

 ثانوي/ال

 العالي

 اإلعدادي/

 المتوسط

 االبتدائي/

 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  3 3 - 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 2 2 - 2

 التعليم والتعلم 2 3 - 3
 جودة العمليات الرئيسة

رشادهم 2 2 - 2  مساندة الطلبة وا 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 2 2 - 2

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  2
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 التقديراتي مقابل الكلمات 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 أغلب/مناسب/مالئم/متفاوت مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

نقلة واضحة في أدائها في جميع تحقيق المدرسة  •
مجاالت العمل المدرسي، حيث حققت مستويات 

ي: اإلنجاز األكاديمي، والتعليم ل  مرضية في مجا
مما  ؛ومستويات جيدة في بقية المجاالت والتعلم،

 عزز من رضا الطالبات وأولياء أمورهن.
تنّوع عمليات التقييم الذاتي، ودقته وشموليته،  •

وتوظيف نتائجه في تطوير الخطط التنفيذية، 
 .ءات تنفيذها وتقييمها بصورة دوريةار ومتابعة إج

تحقيق الطالبات مستويات متفاوتة في الدروس  •
لة بصورة عامة، حيث جاءت معظم دروس المرح

، في حين جاءت المستوى المرضيباإلعدادية 
 .بصورة أفضلالفصل معلم نظام دروس 

من حيث  ،تفاوت أداء أغلب المعلمات في الدروس •
، وتفعيل أساليب التقويم، تثمار وقت التعلماس

ئجها في مساندة الطالبات، خاصة واالستفادة من نتا
ذوات التحصيل المنخفض، وكذا في الطالبات 

 مراعاة التمايز في األنشطة التعليمية والواجبات.
مساهمة الطالبات الفاعلة في مختلف مناشط الحياة  •

القيادية بثقة  المدرسية بحماس، وتوليهن األدوار
 واقتدار.

تلبية احتياجات الطالبات التعليمية المختلفة بصورة  •
ورة أقل ، وبصوالعالجية في البرامج اإلثرائية فاعلة

 نلغتهالطالبات الالتي صعوبات التعلم و  لطالبات
 األم غير العربية.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
أساسها  ؛ترجمة رؤية المدرسة عمليًّا؛ وفق آليات متابعة منظمةالوعي المهني للقيادة المدرسية، وقدرتها على  •

 التخطيط اإلستراتيجي الفاعل المبني على تقييم ذاتي دقيق وشامل.

التزام الطالبات السلوك الحسن، وانسجامهن مًعا، ومبادراتهن ومساهمتهن الكبيرة في الدروس والحياة المدرسية بثقة  •
 وحماس.

 .الفاعلة المقدمة للطالبات المتفوقات والموهوبات –التعليمية والشخصية  -برامج الدعم والمساندة  •

 
 

 التوصيات
اللغة اإلنجليزية  في وتنمية مهاراتهن األساسيةفي المواد الدراسية، رفع مستوى إنجاز الطالبات األكاديمي  •

 .والرياضيات

 والتعلم بصورة أكبر، بحيث تركز على:متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير عمليتي التعليم  •
التوظيف الفاعل للتقويم، واالستفادة من نتائجه في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات بفئاتهن المختلفة،  –

 المنخفض.التحصيل خاصة الطالبات ذوات 
 إدارة وقت التعّلم بصورة أكثر إنتاجية. –
 تحدي قدرات الطالبات في الدروس. –

األم تي لغتهن الال ، والطالباتالطالبات في البرامج المدرسية بصورة أكبر، خاصة طالبات صعوبات التعلممساندة  •
 غير العربية.

اختصاصية إضافية لصعوبات و نقص الموارد البشرية، المتمثل في: المعلمة األولى لقسم نظام معلم الفصل،  سدّ  •
 التعلم، وفنية مختبر العلوم.

 
 

  جيداالستيعابّية على التحسن "قدرة المدرسة" 
 

 مبررات الحكم
 

إحداث نقلة واضحة في جميع مجاالت العمل  •
بمستوى أدائها من  المدرسة المدرسي، حيث ارتقت

المستوى غير المالئم إلى المستوى الجيد في 
مجاالت: التطور الشخصي، والمساندة واإلرشاد، 

لى المستوى المرضي في  والقيادة واإلدارة، وا 
 : اإلنجاز األكاديمي والتعليم والتعلم.مجال ي

وعي قيادة المدرسة بجوانب القوة، وتلك التي  •
دقة التقييم الذاتي المنعكسة في تطوير؛ ى لإتحتاج 

ستفاد من نتائجه في بناء الخطط موٌشموليته، وال
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آليات التنفيذ  المدرسية تبًعا لألولويات، مع فاعلية
 .والمتابعة

تطابق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي،  •
ة في مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجع

 جميع مجاالت العمل المدرسي.
 تحدياتهاة على مواجهة يقدرة القيادة المدرس •

 ، ومن أبرزها:فيها حداث التحسينات الواضحةا  و 

لصفوف المصنعة متابعتها الدقيقة لصيانة ا
نقص الموارد  ، وسدّ الخاصة بالحلقة الثانية

البشرية، المتمثل في المعلمة األولى لنظام معلم 
الفصل، وفنية مختبر العلوم بتكليف منسقة ذات 

إلى  قسم صعوبات التعلم حاجةكفاءة، باستثناء 
 .اختصاصية أخرى
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق الطالبات نسب نجاح مرتفعة في االختبارات  •
المدرسية واالمتحانات الوزارية في جميع المواد 

، تتراوح 2018-2017األساسية في العام الدراسي 
 %.100و%، 87بين ما 

نسب إتقان مرتفعة تحقق طالبات المرحلة االبتدائية  •
في معظم مع نسب النجاح  تتوافقا ومرتفعة جدًّ 

 ،%93و ،%65بين  تراوحت ماو ، المواد األساسية
بالصف السادس  إال أنها تفاوتت معها في العلوم

، مع وجود نسبتي إتقان %53 بنسبة متوسطة بلغت
واللغة اإلنجليزية منخفضة ومتدنية في الرياضيات 

 % على الترتيب.39و ،%44بلغتا نفسه الصف ب
تحقق طالبات المرحلة اإلعدادية نسب إتقان  •

أعالها في جاء %، 69%، و40بين  ت ماتراوح
الرياضيات بالصف األول، وأقلها في العلوم 

مع نسب النجاح  ، وهي نسب تتوافقبالصف الثالث
وفي اللغة  ،الصف األولجميع مواد المرتفعة في 

نسب  تفاوتت ، في حينالعربية بالصف الثاني
في أغلب المواد  النجاح مع نسب اإلتقان المتوسطة

 ألساسية بالصفين الثاني والثالث.ا
تقان المرتفعة مع مستويات تتوافق نسب النجاح واإل •

 الفصل،معلم خاصة في دروس نظام الطالبات 
نسب تلك الفي حين عكست  ،والعلوم بوجه عام

والتي  الدروس أغلببصورة متفاوتة في  هنستوياتم
جاءت بالمستوى المرضي بشكل عام، خاصة 

 لة اإلعدادية.المرحدروس 
تكتسب الطالبات المعارف، والمفاهيم، والمهارات  •

 بصورة متفاوتة على النحو التالي:

مهارات بصورة جيدة في نظام معلم الفصل:  –
القراءة الجهرية، وتوظيف التراكيب اللغوية، 

 في المهارات الحسابيةة تفاوتوبصورة م
 الصف الثالث االبتدائي.ب

توظيف بصورة جيدة في اللغة العربية:  –
القواعد النحوية كإعراب المفعول به في 
الصف الخامس، وجزم الفعل المضارع في 
الصف السادس، وبصورة مناسبة في المرحلة 

صيغة التعجب في كتوظيف عدادية اإل
 عدادي.الصف الثالث اإل

العلوم: بصورة جيدة في اكتساب المعارف  –
فات الحيوانات العلمية، كالتعرف على تكيّ 

الصحراوية بالصف الرابع، والمقارنة بين 
فصائل الدم بالصف الثاني اإلعدادي، ومهارة 
التجريب العملي الستنتاج العالقة بين درجة 

وحركة الجزيئات بالصف الثالث الحرارة 
 اإلعدادي.

يكتسبن حيث  ،ةتفاوتبصورة مالرياضيات:  –
تميزة في مهارة كتابة التعابير الجبرية بصورة م

يجاد القياسات المجهولة ، و الصف الخامس ا 
المضلعات المتشابهة بصورة جيدة في 

بالصف الثاني اإلعدادي، في حين جاء 
المناسب،  اكتسابهن بقية المهارات بالمستوى

كمهارة حساب محيط المستطيل بالصف 
 عدادي.األول اإل

، إجمااًل بصورة متفاوتة اللغة اإلنجليزية:  –
كصياغة  أكبر تفاوًتا في الكتابة،وبصورة 
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 ،القراءة قدرتهن على في حين ظهرت الجمل،
 بصورة أفضل. والتحدث ،واالستماع

تستقر مستويات الطالبات في ارتفاعها على مدار  •
-2017إلى  2016-2015األعوام الدراسية 

لحلقات الثالث، با األساسية في معظم المواد 2018
مع تقدمها في العلوم واللغة اإلنجليزية، وتراجعها 

 المرحلة اإلعدادية.ب في الرياضيات
تتقدم طالبات المرحلة االبتدائية، بصورة جيدة في  •

معظم الدروس واألعمال الكتابية، بينما تتقدم 
 أغلببات المرحلة اإلعدادية بصورة مناسبة في طال

بصورة أفضل يتقدمن ، و واألعمال الكتابية الدروس
 .دروس وأعمال العلومفي 

الدروس  تتقدم الطالبات المتفوقات بصورة جيدة في •
ذوات  تتقدم الطالباتوكذا  ،البرامج اإلثرائيةو 

في برنامجهن بصورة جيدة التحصيل المنخفض 
يتقدمن بصورة مناسبة في في حين "يدي بيدك"، 

 ،طالبات صعوبات التعلم غير أنأغلب الدروس، 
يتقدمن األم غير العربية  نتي لغتهالالالطالبات و 

 .ةفي برامجهن الخاص بصورة متفاوتة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 عداديين.والصفين الثاني والثالث اإلنسب اإلتقان في الصف السادس االبتدائي، مستويات الطالبات من حيث  •

 لغة اإلنجليزية والرياضيات.لطالبات في الدى االمهارات األساسية ل •

 واألعمال الكتابية. الدروسذوات التحصيل المنخفض في الطالبات تقدم طالبات صعوبات التعلم، و  •

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

وثقة عالية  تشارك معظم الطالبات بفاعلية وحماس •
في الدروس، عبر تفاعلهن في أنشطة التعلم بالنفس 

، وعرض الطالبةوالمعلمة التعاوني والثنائي، 
األدوار في المرحلة  اإلجابات أمام زميالتهن وتمثيل

على مساهماتهن اإليجابية في  عالوةً بتدائية، اال
والصحافة، والمجلس الطالبي،  ،اللجان، كالزراعة

، كما يظهرن قدرة كبيرة على تولي األدوار القيادية
، كبرامج اإلذاعة والبرامج المدرسيةاألنشطة في 

وتحملهن بعض  ،ةالفسح وأنشطة ،الصباحية
األعباء التعاونية كتنظيف ساحات المدرسة 

إضافة إلى تحملهن بالتناوب بين الصفوف، 
كمشروع "يدي بيدك"  ،مسئولية عملهن وتعلمهن

 اتطالبال اتمتفوقال اتطالبالي تحتضن فيه ذال
 .منخفضالتحصيل الات و ذ

 تشعر معظم الطالبات باألمن النفسي، ويتصرفن •
من الوعي واالنضباط الذاتي، اللذين  عال   بقدر  

تجاه زميالتهن الحسن ظهرا في سلوكهن 
والتزامهن األنظمة والقوانين، ومعلماتهن، 

وقد ، ومحافظتهن على نظافة المدرسة وممتلكاتها
عززت المدرسة هذا السلوك اإليجابي، بمجموعة 
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 ن حياتك بالقيم"،"لوّ مثل: من المشروعات الداعمة، 
على الصالة" للمرحلة  يّ و"حو"بقيمي أسمو"، 

 اإلعدادية.
ًما عميًقا لثقافة البحرين وموروثها تبدي الطالبات فه •

الشعبي بمشاركتهن في مسابقة المدرسة المعززة 
التي حققن فيها المركز األول، وبتفعيلهن  للمواطنة

"مقهى  مثل: ،أركان المواطنة التراثية بالمدرسة
تهن اعالوًة على مشاركو"دكان الفريج"،  ،الطيبين"

 تستاهل"."البحرين  ، مثل:في المناسبات الوطنية
لمدرسة بحضورهن المنتظم لهن تترجم الطالبات حبّ  •

التحفيز في المواعيد المحددة؛ إثر فاعلية برامج 

تعزيز بوسام ال، و "ملكة الحضور المبكر" كبرنامج
 الحضور.

تظهر معظم الطالبات قدرة على التعلم الذاتي،  •
والدروس ، كإعداد المطويات والملخصات

، وتوّلي مهمة اتالمعلومستقصاء او اإللكترونية، 
 "."أنا باحثة صغيرة البحث في مشروع

مهارات التواصل  قدرة واضحة على الطالبات ُتظهر •
أثناء عملهن مًعا في الدروس واألنشطة المشتركة 

، إلى جانب عملهن ، وتبادل اآلراءكحسن اإلنصات
باستقاللية في إدارة بعض الفعاليات، كحفلة 

 بات الخريجات"."االحتفاء بإنجازات الطال
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 قدرة الطالبات على التعلم الذاتي بصورة أكبر. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

إستراتيجيات تعليم وتعلم ف أغلب المعلمات توظّ  •
متنوعة بصورة مناسبة، بتركيزها على الطالبات 

تعلم أغلبهن،  ها، وضمانللعملية التعليمية كمحور
كالمناقشة والحوار، والسؤال من أجل التعلم، 

جاءت فاعلية توظيفها بصورة و والتعلم التعاوني؛ 
، وفي العلوم الفصلمعلم نظام جيدة في دروس 

جيات أكثر ي؛ نتيجة تطبيقهن إستراتبشكل عام
والتجريب  ،شارك" - زاوج – ، مثل: "فكرفاعلية
وتمثيل  ،والتعلم باللعب ،والعصف الذهني ،العلمي
 األدوار.

ف أغلب المعلمات الموارد التعليمية بصورة توظّ  •
مناسبة، كالعارض اإللكتروني، وأوراق العمل، 

ضافة والسبورات الفردية، والصور، والمكعبات، إ
، كأدوات أكبر إلى توظيفهن بعض الموارد بفاعلية

التجريب العلمي، مع عملهن الفاعل على تحفيز 
الثناء، وسباق بلمشاركة نحو االطالبات 

المجموعات، وترديد الصيحات الجماعية، 
طرائهن بألقاب كملكة القراءة، و  التعزيز الفوري بوا 

؛ والذي ساهم في (Class Dojo)عبر برنامج 
 كة معظم الطالبات في الدروس.مشار 

تدير المعلمات دروسهن بصورة مناسبة، حيث  •
دارتهن الجيدة لس وك لالتخطيط للدروس، وا 

الطالبات، والتدرج في عرض المادة، وتقديم 
نظام في والربط بين المواد  ،اإلرشادات الواضحة

أغلبها بتفاوت فاعلية في حين تأثر الفصل؛ معلم 
حيث اإلطالة في النشاط اإلدارة الوقتية، من 

 اللغة العربية، أو السرعة فيما في االستهاللي ك

الرياضيات، ما في ك مكونات الدرسبعض  تقديم
اللغة ما في ء التقويم كأو انتهاء الدرس دون إنها

قلة كفاية الوقت في التقويم الفردي  اإلنجليزية، أو
 وتأثرت بعض الدروس بقلة األمثلة.الكتابي، 

لمات أساليب تقويم متنوعة ضمنت المعف توظّ  •
تلبية أغلب احتياجات الطالبات التعليمية، 
كالشفهية والكتابية، الفردية والثنائية والجماعية، 

 :مثل ،إلى جانب توظيف أدوات التمكين الرقمي
(QRوقد تأثرت فاعليتها ،)نتيجة عدم كفاية  ؛

الوقت إلنجاز بعضها، أو التركيز على التقويم 
 تفاوتالالثنائي الكتابي في اللغة اإلنجليزية، أو 

التأكد من حدوث التعلم عبر تعميم اإلجابات،  في
االستفادة من نتائج التقويم جاءت متفاوتة  كما أنّ 

 المنخفض التحصيل الطالبات ذوات في مساندة
ث تقديم المساندة العامة غير بشكل عام، من حي

الموجهة، أو االعتماد على زميالتهن المتفوقات 
، أو االكتفاء بتزويدهن منهن اإلجاباتنقل في 

 بعد التقويم. الصحيحة اإلجابات
ى مهارات التفكير العليا بصورة مناسبة في نم  تُ  •

واالستقصاء،  ،العصف الذهنيكأغلب الدروس، 
تاحة  ،تنتاجسوالتركيب، واال ،والتحليل والتفسير، وا 

الفرص إلبداء اآلراء أو عرض الحلول المختلفة، 
خاصة في دروس العلوم، وأغلب دروس نظام 

واللغة  ،الفصل، وبعض دروس الرياضياتمعلم 
 العربية.

تراعي المعلمات التمايز بين الطالبات بصورة  •
متفاوتة، من حيث التدرج في عرض الدرس، 
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والكتابية التي تتحدى وتقديم األنشطة الشفهية 
قدرات الطالبات، وتقسيم الطالبات إلى مجموعات 
بناء على فئاتهن، غير أنه على الرغم من تحدي 

المتفوقات الفاعل في أغلب الطالبات قدرات 
في تحدي قدرات فئات  نتفاوتي هنالدروس، إال أن

 األخرى.الطالبات 

ف الطالبات بقدر مناسب من األعمال الكتابية كلّ تُ  •
ح بصورة شبه منتظمة، مع صحّ والواجبات، وتُ 

العلوم ونظام ما في مراعاة التمايز في أغلبها ك
بعضها في تصحيح التفاوت دقة مع الفصل، معلم 

 واللغة العربية. ،الرياضياتما في ك

 
 

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

 .وتتحدى قدراتهن بصورة أكبر ،تلبي احتياجات الطالبات التعليمية أساليب تقويم فاعلة،توظيف  •

 مساندة الطالبات ومراعاة مستوياتهن في الدروس واألعمال الكتابية بصور أكبر، خاصة ذوات التحصيل المنخفض •
 .منهن

 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

االختبارات التشخيصية  تستفيد المدرسة من نتائج •
احتياجات الطالبات التعليمية  والتقويمات في تلبية

لمتفوقات، لحيث تقدم دعًما جيًدا بشكل فاعل؛ 
ات خطو برنامج "و  تعزيز مهارات البحث العلمي،ب

ذوات التحصيل الطالبات دعم وت نحو النجاح"،
 "يدي بيدك" الفاعلمج العالجي ناالمنخفض بالبر 

، عالوًة على برنامج في الحلقتين الثانية والثالثة
 ىعنللمرحلة اإلعدادية الذي يُ  ""المواد األساسية

 ، إال أنّ بتنمية المهارات األساسية لجميع الفئات
ظهر  طالبات صعوبات التعلملالدعم المقدم 

زايدة، ووجود أعدادهن المت في ظلّ ؛ متفاوتةبصورة 
تي الالختصاصية واحدة فقط، وكذا الطالبات ا

 .األم غير العربية نلغته

ُتلبِّي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالبات  •
 ،المعززة للسلوكالبرامج ذ نفّ بصورة فاعلة، وتُ 

"صاحبة السعادة"، و"لؤلؤة البديع"،  ْي:كبرنامج  
متابعة  معتحتويهن عند تعرضهن للمشكالت، و 

كقلة الدافعية نحو ، الحاالت الخاصةحثيثة لذوات 
 .مالتعل

ثري المدرسة خبرات معظم الطالبات واهتماماتهن تُ  •
كبرنامج "كنوز باألنشطة الالصفية المتنوعة، 

اإلبداع"، وتمنحهن فرًصا كبيرة لالنخراط في 
 كالطابور الصباحي، والفسحة، ،فعالياتال

 ،واللجان الطالبية المختلفة ،واألسابيع الثقافية
الزيارات عن  فضاًل مثل: "النظام"، و"المرشدات"، 

زيارة متحف البحرين، ومحمية العرين، التعليمية ك
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 مسابقت ْي:المسابقات الخارجية كـالمشاركة في و 
"إنشاء صفحة تفاعلية"، و"بحرينية مبدعة" 

 . ةكز متقدمامر فيها وتحقيقهن 
باتخاذ ، منتسباتهال ر المدرسة بيئة صحية آمنةتوفّ  •

إجراءات األمن والسالمة الشاملة، وبمتابعتها 
اإلخالء،  عملية ضية، والتدريب علىر  الحاالت الم  
كمهرجان "ألف باء  ،صحية فعالياتوتطبيق 

حضور الطالبات الفاعلة لمتابعة الصحة"، وال
، وتتواصل مع الجهات المعنية من وانصرافهن  

 أمًنا.أجل صيانة مختبر العلوم؛ لتوفير بيئة أكثر 
البرامج  من خالل ؛الجدد هاُتهي ئ المدرسة طالبات •

والفعاليات الترفيهية واإلرشادية كالشخصيات 
، مع أولياء أمورهنلقاء تربوي وعقد ، الكارتونية

  عن إعدادفضاًل ساهم في استقرارهن بالمدرسة، 

لالنتقال السلس للمرحلة التالية من طالبات ال
شروع "كبرنا" للصف ، وتنفيذ مبالمحاضرات التعليم

، وتوعيتهن نيةالميداى الزيارات عل عالوةً السادس، 
محاضرة  وتقديم ،بمسارات التعليم الثانوي

 وكيف أصل للنجاح". ،"المستقبل المهني
ذوات اإلعاقة بدعم جيد؛ بتسخير  ى الطالباتحظت •

بما يتوافق واحتياجاتهن، والبشرية  الماديةالموارد 
المدرسية  الحياة  تهن  في امشاركعالوًة على 

 نا واحد".أسبوع "كلّ ك
المهارات الحياتية للطالبات بصورة المدرسة ُتعزز  •

ية في "الفريق فاعلة، كالمهارات اإللكترون
روع "أرتقي البحث والمطالعة عبر مشالطالبي"، و 

ر في ورشة "فن النقاش الحوافي القراءة"، و 
 والتحاور".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .األم غير العربية نتي لغتهالالالطالبات و دعم طالبات صعوبات التعلم  •

 علوم.المختبر أكثر أمًنا وسالمًة لفي توفير بيئة  إجراءات أكثر فاعلية •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

  جيد" والحوكمةالقيادة واإلدارة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية على العلو، والرقي،  •
ة بصورة جيدترجمت بمهارات الطالبات،  ،والسمو
، ةمساندوالالشخصي،  التطور :التمجافي 
اإلنجاز  :ي، وبصورة مناسبة على مجال  والقيادة

 والتعليم والتعلم.
تعتمد المدرسة في تقييمها الذاتي الشامل والدقيق  •

(، مستفيدًة SWOTكتحليل )على أدوات عدة، 
معايير المدرسة البحرينية المتميزة، ونتائج من 

والزيارات الصفية، وتوصيات زيارات  ،الطالبات
تحليل استبانات لجنة و المراجعة والمتابعة السابقة، 

ا للتحسين التقييم الذاتي، في تحديد أولوياته
ء خططها اإلستراتيجية والتطوير بدقة، وبنا

تها باستطالع آراء الياوتُقّيم فعوالتنفيذية، 
 للتأكد من جودة إجراءاتها وأنشطتها. ؛منتسباتها

تتبع المدرسة خطة إستراتيجية، صيغت أهدافها  •
 ، وتتمّ بمؤشرات أداء دقيقةبصورة واضحة، 

متابعتها بصورة دورية ضمن اجتماعات فريق 
بمستوى رتقاء مما ساهم في اال ؛التحسين الداخلي

من المستوى غير المالئم إلى المستوى  األداء العام
 .المرضي

تتطابق تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم  •
عة الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق المراج

األمر الذي  المدرسي؛ في جميع مجاالت العمل
يعكس وعي القيادة المدرسية الواضح بجوانب 

 قوتها، وتلك التي تحتاج إلى تطوير.
 املهمً  ا أسريًّاجوًّ  ية لمنتسباتهار القيادة المدرستوفّ  •

الفريق كالتشاركية والعمل تسوده الروح ، اومحفزً 

؛ عبر فعاليات نفيما بينهموثقة أواصر بالواحد، 
عبر  وتميزهنّ  وتكافئ جهودهنّ  "لجنة السعادة"،

استخدام "الساعة الذهبية"، ولوحة "المعلمة 
في دعم القيادة  بعضهن ضالمتميزة"، وتفوّ 

القيام بمهام التنسيق في األقسام بالوسطى الحديثة 
 .، وقيادة اللجان المدرسيةالتي تخلو منها

وفق  اهتماًما كبيًرا ولي المدرسة تمهين منتسباتهاتُ  •
؛ بتوفير دد منهنّ ن التدريبية، خاصًة الجُ احتياجاته

"، "، وتفعيل "معلم الظلّ الجديدة"حقيبة المعلمة 
والتوأمة مع المدارس المتميزة، وتقديم حزمة من 

 إدارة وقت"، و"تالقبعات السّ "ورش العمل، منها: 
، مع متابعة أثر "التقييم من أجل التعلم"، و"التعلم

الزيارات الصفية، التدريب على أدائهن خالل 
وتوفير تغذية راجعة فاعلة؛ ساهمت في تطوير 
الممارسات التعليمية في أغلب الدروس، وتجويد 
إنجاز الطالبات األكاديمي فيها، كما في دروس 

 العلوم ونظام معلم الفصل.
، ومرافقها التعليمية الماديةف المدرسة مواردها ُتوظّ  •

فاعلة،  المتاحة في تعزيز تعلم الطالبات بصورة
كتقديم الدروس اإللكترونية في الصف اإللكتروني، 
جراء التجارب  عوًضا عن الصفوف الخشبية، وا 
العلمية في الصفوف عوًضا عن مختبر العلوم، 

لة في إنشاء واستغالل الممرات والساحات المظل  
 "مقهى الطيبين". ما فيأركان تعليمة مفعلة كـ

المجتمع بفاعلية مع مؤسسات المدرسة تتواصل  •
إثراًء لخبرات الطالبات التعليمية،  ؛المحلي

كتطبيقها مشروع "الحقيبة التربوية" بالتعاون مع 
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المجلس األعلى للمرأة، ومشروع "أبطال الصحة" 
بالتعاون مع مركز البديع الصحي، واالستعانة 
بأولياء األمور العاملين في مراكز تحفيظ القرآن 

ات برنامج "المرتلة الكريم القريبة في تحكيم مسابق
 الصغيرة".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروس بصورة  أكبر. متابعة •



  

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 13                                                                           2018ديسمبر  6-4 –البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات  مدرسة –تقرير المراجعة 

 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات )باللغة العربية(اسم المدرسة 

 Al-Budaiyya Primary Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1958 سنة التأسيس

 555مجمع  - 5541طريق  – 1817مبنى  العنوان

 البديع/ الشمالية المدينة/ المحافظة

 17697584 الفاكس 17691328 أرقام االتصال

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

 - الموقع على الشبكة

 سنة 15–6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1–6 7–9 - 

 827 المجموع 827 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط والمحدود. معظمتنتمي  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 4 4 4 3 3 3 3 3 3 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

عدد 
 الشعب

 توزيع الشعب على المسارات

 - - (10)األول 

 - - (11الثاني )

 - - (12الثالث )

 فنيين 7، إداري 22 عدد الهيئة اإلدارية

 91 عدد الهيئة التعليمية

 مناهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنة واحدة المدة التي قضاها المدير في إدارة المدرسة
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 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعليم في المرحلة اإلعدادية، وفي الرياضيات بالحلقة  •

 الثانية، واللغة اإلنجليزية بالصف السادس.
 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •

 - االعتمادية )إن وجدت(

آلخر عام  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 االستمارة دراسي إلى حين ملء هذه

 )تذكر بإيجاز(

 :تمثلت في ،2019–2018تعيينات في العام الدراسي  •

، للحاسوب (2)التربية اإلسالمية، ( 1) لألقسام التالية: أربع معلمات ُجُدد –
 الفصل.معلم نظام ل( 1)

 
 


