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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 تجرى والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
وما أصدروه من  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 علية العامة للمدرسةاالف ""   مرض 
 

 مبررات الحكم
 

تطوير تفاوت االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في  •
التي تضمنت  الخطة اإلستراتيجية للمدرسة
ارتكزت على بعض مؤشرات أداء مناسبة، إال أنها 

فضال عن تفاوت فاعلية أثر أولويات التطوير، 
 .إجراءاتها في مجاالت العمل المدرسيتطبيق 

اكتسابهن و  الطالبات في أغلب الدروس، مستويات •
في  األساسية بصورة متفاوتة، جاء أقلها مهاراتال

الرياضيات، قلة من دروس ، و اللغة اإلنجليزية
 في اللغة العربية.  هاأفضلو 

من حيث  ليتي التعليم والتعلممفاعلية عتفاوت  •
 التقويم استثمار وقت التعلم، واالستفادة من نتائج

المختلقة،  التعليمية في مساندة الطالبات بفئاتهن
 ذوات التحصيل المنخفض.الطالبات خاصة 

تهن االطالبات ووعيهن الكبير، وشخصيسلوك  •
القيادية، ومشاركتهن بثقة وحماس في الحياة 

 المدرسية، وتمثلهن العالي لقيم المواطنة.
في أغلب  لموارد التعليمية المتنوعةاتوظيف  •

 األنشطة، وتقديم خاصة التكنولوجية الدروس،
الطالبات  المعززة لخبراتو  الفاعلةوالبرامج 

لطالبات لالدعم الكبير المقدم عالوة على ، المختلفة
عزز  كل ذلك ؛ذوات اإلعاقة والحاالت الخاصة

 .عن المدرسة وأولياء أمورهنالطالبات  رضامن 
 

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 القيادية. تهناشخصي، و الوطني العالي هنحسو القويم  سلوك الطالبات •

، والرعاية الفائقة للطالبات ذوات ، والمعززة لخبرات الطالبات بفئاتهن التعليمية المختلفةالفاعلةاألنشطة والبرامج  •
 .اإلعاقة والحاالت الخاصة

  .الموارد التعليمية المتنوعة خاصة التكنولوجية منها توظيف •
 
 

 التوصيات
وفق نتائج  التركيز على أولويات التحسين بصورة أكبرو  ،وخطط األقسام األكاديمية ،الخطة اإلستراتيجيةتطوير  •

  .، بما يضمن رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالباتالتقييم الذاتي

  .الرياضياتو اللغة اإلنجليزية في خاصة  ،األساسية الطالبات في المواد تنمية مهارات •
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 :اآلتي اللغة العربية في تجويد عمليتي التعليم والتعلم، بالتركيز علىقسم بالجيدة  االستفادة من الممارسات •
 االستثمار األمثل لوقت التعلم –
 المختلفةالتعليمية  الطالبات بفئاتهن تلبية احتياجاتفي  توظيف نتائج التقويم –
 ذوات التحصيل المنخفض.  ، خاصة الطالباتالمساندة التعليمية المقدمة للطالبات –

: اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، األقسام التالية رد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات فيسد نقص الموا •
   .العلوم واختصاصية التعليم اإللكتروني، وفنية مختبر

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ومجالي تراجع مستوى األداء العام للمدرسة،  •
من  والتقويم اإلنجاز األكاديمي والتعليم والتعلم

، ومجالي المستوى الجيد إلى المستوى المرضي
التطور الشخصي والمسئولية االجتماعية، والتمكين 
وتلبية االحتياجات الخاصة من المستوى الممتاز 

ال القيادة إلى المستوى الجيد، عالوة على تراجع مج
واإلدارة والحوكمة من المستوى الممتاز إلى 

 . المستوى المرضي
مالَءمة عملية التقييم الذاتي للواقع المدرسي،  •

تطوير والتفاوت في االستفادة من نتائجه في 
التشغيلية، عالوة ، و ةاإلستراتيجيالمدرسية الخطط 

 المتابعة. و  التنفيذ آلياتعلى تفاوت 
شخصيات الطالبات  ةتنمي فيالمدرسة  جهود •

ذوات لطالبات الرعاية المتميزة لتقديم و ، القيادية
وتطويرها أداء المعلمات بتطبيق أدوات  ،اإلعاقة

 التمكين الرقمي.

انعكاس أثر برامج التمهين والتدريب على تفاوت  •
ظهر بصورة أفضل في  ، حيثأداء المعلمات

أدائهن المتفاوت في بخالف  ،دروس اللغة العربية
 . األساسيةبقية المواد 

في  لمجاالت عملها تباينت تقييمات المدرسة •
استمارة التقييم الذاتي، مع األحكام التي أصدرها 
 فريق المراجعة في أغلب مجاالت العمل المدرسي

في مجالي  واحدة ، وبفارق درجةبفارق درجتين
الشخصي والمسئولية االجتماعية،  التطور
 .ين، وتلبية االحتياجات الخاصةوالتمك

ير الكادر يتغأبرزها المدرسة تحديات عدة،  مواجهة •
، والمعلمات المعلمات الجددالمتمثل في  التعليمي

 ،اللغة اإلنجليزية قسمي خاصة في المنقوالت،
الموارد البشرية المتمثل نقص إضافة إلى  ،والعلوم

اللغة : التاليةألقسام لالمعلمات األوليات في 
اختصاصية التعليم و العربية، والرياضيات، والعلوم، 

 العلوم. اإللكتروني، وفنية مختبر
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي نجازاإل" 
 

 مبررات الحكم
 

في نسب نجاح مرتفعة الطالبات تحقق  •
جميع المواد األساسية االمتحانات الوزارية في 

تراوحت ما ، 2019-2018العام الدراسي في 
%، كان أقلها في الرياضيات 100و ،%88بين 

عدادي، وأعالها في اللغة الصف الثالث اإلب
 عداديين.   الصفين الثاني والثالث اإلبالعربية 

تراوحت ما ، متفاوتةتقان إالطالبات نسب  ققتح •
أعالها في اللغة جاء ، %94% و30بين 

بالصف الثاني، وأدناها في الرياضيات  العربية
بالصف الثالث، وقد عكست تلك النسب 

، حيث ظهرت مستويات الطالبات في الدروس
دروس اللغة العربية، معظم بمستوى جيد في 

المواد  في نصف دروس وبمستوى مرض  
كما في أغلب دروس العلوم، ا، تقريبً  األساسية

وبمستوى أقل في بعض الدروس، خاصة دروس 
  اللغة اإلنجليزية.

تكتسب أغلب الطالبات المهارات األساسية  •
 على النحو التالي: متفاوتةبصورة 

  متميزة في يكتسبنها بصورة  :العربيةاللغة
، تحليل النص األدبي بالصف األول

القراءة الجهرية، جيدة في مهارات وبصورة 
الحال مثل  ،وتطبيق القواعد النحوية

وأسلوب التفضيل  ،بالصف الثاني وإعرابه
 بالصف الثالث. 

 مالمهارات والمفاهي العلوم: يكتسبن 
على التعرف العلمية بمستوى مناسب، ك

شحونة والمتعادلة، وبصورة جسام المألا
الفلزات وخصائصها  في معرفةفضل أ
 .الصف الثالثب

 المهارات الهندسية  الرياضيات: يكتسبن 
لك في إيجاد الزوايا بالصف الثاني، وكذ

التطبيقات على دالة االحتمال بالصف 
بصورة أفضل من المهارات  الثالث

الحساب و  والقسمة، ،الضربك األساسية
 بوجه عام. الذهني

 متفاوتةبصورة  هايكتسبن :اللغة اإلنجليزية 
وبصورة أقل  ،وفهم المضمون القراءة في 
 .الكتابي التعبيرالتحدث و  يتمهار في 

على مدار األعوام  الطالبات نتائجعند تتبع  •
-2018إلى  2017-2016 الدراسية من

في المرتفعة نسب النجاح  استقرارنجد ، 2019
بخالف ، وتقدمها في العلوم ،اللغة العربية

اللغة المرتفع في المستوى تذبذبها في 
 .الرياضياتو ، نجليزيةإلا

ا في الدروس، ا متفاوتً قدمً تحقق الطالبات ت •
حيث تتقدم الطالبات  واألعمال الكتابية،

في الدروس، و معظم في  ةجيدبصورة المتفوقات 
طالبات تتقدم بالمستوى نفسه البرامج اإلثرائية، و 
التي لغتهن األم لاالطالبات صعوبات التعلم، و 

ين في ح، في برامجهن الخاصة غير العربية
 ذوات التحصيل المنخفض تتقدم الطالبات
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، واألعمال الكتابية ،وسر في الدبصورة متفاوتة 
 .والبرامج العالجية

 التعلم بصورة جيدة اتمهار من الطالبات مكن تت •
وقدرتهن المهارات التكنولوجية،  هنتوظيفعبر 

الواضحة على قراءة الجداول والرسوم البيانية، 

في إجراء التجارب العلمية  كما االتعلم ذاتي  و 
 واستخالص األفكار العامة والجزئيةوتفسيرها، 

 اللغة العربية. في
 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 . والرياضيات والمكتسبة، خاصة في اللغة اإلنجليزية ،مهارات الطالبات األساسية •

  قدراتهن المختلفة في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.لطالبات وفق تقدم ا •
 
 

  جيد"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

حيث الخلق الرفيع، السلوك القويم و  الطالبات تلتزم •
 ،اانضباطهن ذاتي  وعيهن الكبير و تمثل في 

حضورهن ك، المدرسة وقوانينهاأنظمة والتزامهن 
 هنتقدير ، و معلماتهناحترامهن ، و المنتظم للمدرسة

ا على الرغم من وتعايشهن معً ، ابعًض بعضهن 
؛ مما انعكس على شعورهن اختالف ثقافاتهن

ا نحو قيم ا إيجابي  باألمن النفسي، كما يبدين توجهً 
المدرسية العمل، فيحرصن على تسليم المشروعات 

في مواعيدها المحددة، ويتكيفن بإيجابية مع 
 .متطلبات الدراسة المختلفة

 ،القيم اإلسالمية في سلوكهن الطالباتتتمثل  •
ويتعلمن علوم القرآن وتجويده، ويتنافسن في مسابقة 

المركزين الثاني  فيها حصدنالتي  ،البحث الديني
البحرينية، ا للثقافة ا عميقً فهمً  نبديي كما ،الثالثو 
في البرامج المتميزة بمشاركتهن ا، ا عاليً ا وطني  حس  و 

خب تفوز منكاالحتفال ب ،الوطنيةوالفعاليات 
لى إإضافة  ،"24خليجي "بكأس لكرة القدم البحرين 

"بيت جدتي"،  ـاألركان التراثية ك هنتفعيل
 عبر برنامج األعمال التطوعيةمشاركتهن في و 

 .أصحاب الهمملمساعدة ؛ ""بشاير الخير
في بثقة عالية وحماس الطالبات معظم  شاركت •

، كـدور القيادية في أدوارهن، برزا الحياة المدرسية
تحملهن و ، في الدروس الفاعلة "المعلمة الطالبة"

والفرق  ،واللجان ،المشروعاتقيادة مسئولية 
الصباح"، وفريق  تغاريد" :لجنة مثل ،الطالبية

اليومية، كبرنامج  ، وفي الفعاليات"المرشدات"
 الفسحة، كـ أنشطة، و هالطابور الصباحي وما قبل

 فئة ثقةإال أن و"مقهى القراءة"،  ،"سينما البسيتين"
الطالبات، وتحملهن مسئولية تعلمهن جاءت من 

 .في بعض الدروس بصورة أقل
مهارات كما يظهرن ، بانسجاممًعا تعمل الطالبات  •

، في األنشطة الجماعية في معظم إيجابيةتواصلية 
قدرتهن على إدارة ك، األندية الطالبيةفي و الدروس، 

، إضافة قشاتانمفي ال قناع والتبريرإلوا الحوار،
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لى مبادراتهن في مساندة زميالتهن األقل تحصيال إ
 عبر مشروع "الزميل المشارك".

، تمثل في امتميزً  اصحي   اوعيً الطالبات  تظهر •
، ومحافظتهن على نظافة مرافق بمظهرهنعنايتهن 
كتقديمهن  ،، وانخراطهن في القضايا البيئيةالمدرسة

الفعاليات عن الغذاء الصحي، وإعدادهن البحوث 
"نحو كبحث  عن مشروبات الطاقة، اإلجرائية

عالوة على اهتمامهن  ،مشروع صحي أمثل"
في األنشطة  مشاركتهنبالصحة البدنية، و 

ن فيها الجوائز والمراكز الرياضية، التي حصد
لعاب أفي التربية والتعليم جائزة وزير المتقدمة، ك

 .القوى 
ر بصورة الطالبات بروح المنافسة واالبتكا تتمتع •

المسابقات في  مشاركتهنمن خالل  اتضحت ؛جيدة
، "الروبوتكس"مهرجان و  ،"1"الفورموال  ـالمتنوعة، ك

آل  بن راشد لطيفة بنت محمدسمو الشيخة "وجائزة 
"، عالوة على قدرتهن ةلو الطف اتمكتوم إلبداع

 العالية على طرح األفكار.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  .تحملهن مسئولية تعلمهنو الدروس، بعض في  هنوحماسالطالبات بعض  ثقة •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 والتقويم والتعلم التعليم ""  مرض 
 

 مبررات الحكم
 

ستراتيجيات وأساليب تعليم إ المعلماتتوظف  •
، "شارك ،زاوج ،"فكر :، مثلمتنوعةوتعلم 

العصف "، و"النصف اآلخر"البحث عن و
المعلمة "، و"السؤال من أجل التعلم"، و"الذهني
في يتها بصورة أكبر فاعلبرزت ، "الطالبة

دروس اللغة خاصة  ،الدروس الممتازة والجيدة
فاعليتها في بقية في حين تفاوتت العربية، 
إلى  ،دروس اللغة اإلنجليزية خاصةالدروس، 

الربط المنطقي المعلمات  معظمتفعيل  جانب
كربط اللغة العربية  الدراسية، بين المواد

في العلوم  والربط بالحياة بالمواطنة والرياضيات،
 ،من المخلفات التخلصكما في موضوع 

 في الزراعة. -بعد تدويرها  – واالستفادة منها
المعلمات الموارد التعليمية مثل:  أغلبتوظف  •

التعليمية، والسبورات الفردية،  واألفالمالنماذج، 
التكنولوجية،  إضافة إلى توظيفهن الفاعل للموارد

التمكين الرقمي،  أدواتالعارض التفاعلي، و ك
، (Zip grade)، (QR-Code)مثل: 

(Class Dojo) ،(Kahoot)،  والبوابة
الصفية والتقويم  األنشطةالتعليمية في عرض 

 الختامي.
تدير المعلمات أغلب المواقف التعليمية بصورة  •

تخطيط، والتدرج في المن حيث  ومنتجة، منظمة
، ووضوح اإلرشادات الدروس عرض

وإدارة سلوك الطالبات، ودمجهن في والتعليمات، 
 ،أنشطة التعلم عبر توظيف أساليب تحفيز فاعلة

والفضية والبرونزية،  ،مثل الميداليات الذهبية
، في حين تأثرت إنتاجية التعزيز اللفظيو 

الدروس المرضية واألقل أداء، بإدارة وقت 
التعلم، من حيث اإلطالة في بعض جزئياتها، 

 واالنتقال مية المقدمة،وكثرة األنشطة التعلي
 .هادون التأكد من تحقيق السريع في تنفيذها

 ،تقويم متنوعة أساليبتوظف أغلب المعلمات  •
كالتقويمات الشفهية والتحريرية، الفردية 

في حين الطالبات،  أداءويتابعن والجماعية، 
التقويم في تلبية ستفادة من نتائج الا تفاوتت

، التعليمية المختلفةالطالبات بفئاتهن  حتياجاتا
ذوات التحصيل المنخفض؛ الطالبات خاصة 

التي  غير الموجهة، لعمومية التغذية الراجعة
 م بصورة شفهية جماعية.د  قَ ت  

المعلمات مهارات التفكير العليا لدى  تنمي •
بصورة أفضل في الدروس الجيدة،   الطالبات

 النحوية القواعد وتوظيف األدبي،كتحليل النص 
 القلوية الفلزات بين والمقارنة العربية، اللغة في

 حين في العلوم، في الترابية القلوية والفلزات
 على بالتركيز فاعلية األقل الدروس تأثرت

 دروس بعض في كما ،الدنياالتفكير  مستويات
 .اإلنجليزية اللغة

ويتحدين  بين الطالبات، المعلمات التمايز تراعي •
في أغلب الدروس، بتقديم أنشطة  هنقدرات

أسئلة تحليلية واستنتاجية، إلى  تتضمن تعليمية
المجموعات  وتفعيل التعلم، أنماطجانب مراعاة 
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 مناسببقدر  الطالبات تكليف يتم كماالمرنة، 
والتدريبات الصفية واألعمال  األنشطةمن 

متابعتها بالتصحيح المنتظم،  يتمو  الكتابية،
في كما حيالها  الفاعلةوتقديم التغذية الراجعة 

والعلوم، في حين جاءت فاعلية  ،العربية اللغة
والرياضيات  ،اإلنجليزيةبعض أعمال اللغة 

بدرجة أقل، من حيث انتظام متابعتها، وتفاوت 
دقة تصويبها.

 جوانب تحتاج إلى تطوير
الطالبات خاصة ، المختلفة التعليمية بفئاتهن ومساندتهن ،الطالبات االستفادة من نتائج التقويم في تلبية احتياجات •

 ذوات التحصيل المنخفض.

 .منتجةقت التعلم بصورة و استثمار  •

 .الطالبات، ومراعاة التمايز في الدروس واألعمال الكتابية تحدي قدرات •
 
 

 جيد" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

طالبات بصورة لالدعم األكاديمي ل المدرسةتقدم  •
في البرامج  لمتفوقاتاحيث تشارك الطالبات ، جيدة

مثل: "بك المتنوعة، المشروعات و  ،اإلثرائية
ندوة و (، Easy Mathو)نفتخر"، و"ملكة القراءة"، 

و"تحدي "الخطابة"،  ات كـمسابقال"دروب النجاح"، و 
طالبات دعم تبالمستوى نفسه و القراءة العربي"، 
"أزهار في برنامجهن الخاص صعوبات التعلم 

في  لغتهن األم غير العربية تيال، والطالبات الالغد"
في حين أن فاعلية الدعم ، "اقرأ وارتق" برنامج

 تالمقدم للطالبات ذوات التحصيل المنخفض جاء
 وحصص التقوية.مج الدعم، نافي بر  بصورة أقل

المدرسة االحتياجات الشخصية للطالبات  تدعم •
بتنفيذ المشروعات المبتكرة، والبرامج بصورة متميزة 

المتنوعة التي تعزز سلوك الطالبات اإليجابي، 
وتنمي قدراتهن على مواجهة المشكالت وحلها، 

للعمل  "و"بشاير الخير ،"أميرات البسيتين" :كمشروع
تدريبهن على تفعيل تقنية المعلومات التطوعي، و 
"، الجرافيكي"والتصميم  ،"الريبوتات"كصناعة 

افة إلى دراسة حاالت الطالبات الالتي يعانين إض
، اجتماعية والمساهمة في معالجتها من مشكالت

 كمشكلة التفكك األسري. 
عبر تثري المدرسة خبرات الطالبات المختلفة،  •

المحلية الالصفية  المتعددة األنشطةمشاركتهن في 
يوم "و ،"36كمهرجان "المسرح المدرسي ، والدولية

فضال  ،(EXPO)الموهبة الخليجي"، ومعرض 
واألندية في فعاليات الفسحة  تهنعن مشارك
 :مثل ،الفاعلة اللجانو  ،المتنوعةالطالبية 

(GLOBE) ،نادي العلومو"، "إنجاز البحرين"و" ،
في  كله ذلكساهم إذ "؛ نادي اللغة اإلنجليزية"و

 التربية والتعليم جائزة وزير" على المدرسة حصول
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من  أعوام متتالية ةلثالث "لألنشطة الثقافية والفنية
 .2019-2018إلى  2016-2017

تهيئ المدرسة طالباتها الجدد عبر برنامج ترفيهي  •
في أوقات  بها وإرشادي، والطالبات الملتحقات

عن طريق برنامج  -خالل العام الدراسي  -مختلفة 
 ،فعاليات وأنشطة متنوعةيتضمن  داعم ومكثف

هيئ طالبات الصف تكما لنقاش الفردية، حلقات اك
الثالث اإلعدادي عبر برنامج "نحو غد أفضل"، 

لمدارس االحصص اإلرشادية، وزيارة تنفيذ و 
 الثانوية. 

 روعيتحتضن المدرسة طالباتها في بيئة نموذجية  •
البيئية  فيها جميع اشتراطات األمن والسالمة

 يتم متابعتها بدقة من خالل اللجانو  ،والصحية
 ،اآلمن" "فريق االنصراف :مثل ،الداعمة

تنفيذها برامج ، عالوة على و"مسعفات البسيتين"
"تعزيز السلوك مشروعي كـ صحية، ومشروعات
متابعتها و ، "نظافتي عنوان صحتي"والصحي"، 

الحاالت المرضية بشكل و  ،اإلخالء اآلمنعملية 
 فاعل.

 ،رعاية نفسية ذوات اإلعاقة تتلقى الطالبات •
فريق "صديقات واجتماعية متميزة من خالل 

وتشجيعهن على المشاركة في أصحاب الهمم"، 
ومهرجان  ،مثل: "ألعاب القوى"، الفعاليات الطالبية

التي أحرزن فيها مراكز  ""أفالم الفيديو القصير
تدريب عالوة على دور المدرسة في متقدمة، 

للتواصل  ؛مجموعة من الطالبات على لغة اإلشارة
 . قديم المساندة لهنوت

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   بصورة أكبر. في البرامج العالجية الطالبات ذوات التحصيل المنخفض  دعم •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

العلم والقيم "ت ركز رؤية المدرسة التشاركية على  •
بصورة مرضية ذلك  ترجمت، وقد "رقي بالوطنلل

 في أغلب مجاالت العمل المدرسي. 
 التربوية،وممارساتها أداءها العام، ت قيم المدرسة  •

(، SWOTوتشخص واقعها بتطبيق تحليل )
المتميزة،  أدوات المدرسة البحرينيةمستفيدة من 

وتحليل نتائج الطالبات، وتقييم الزيارات الصفية، 
ولويات العمل المدرسي بشكل مناسب، أفي تحديد 

 ،كتلك المتعلقة برفع نسب اإلتقان المتوسطة
والمنخفضة في المواد األساسية، مع تفاوت 
االستفادة من نتائج التقييم في تطوير الخطة 

 ستراتيجية، وعمليات تنفيذها ومتابعتها. إلا
تباينت تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم  •

الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة 
في مجالي التطور الشخصي  ةبفارق درجة واحد

والتمكين وتلبية  االجتماعية، والمسئولية
ين في بقية تاالحتياجات الخاصة، وبفارق درج

 مجاالت.ال
ارتكزت خطة المدرسة اإلستراتيجية على مجاالت  •

العمل المدرسي األساسية وفق بعض أولويات 
في المواد النجاح نسب التطوير، كتحسين 

كما ، األساسية، والبرامج الداعمة للتطور الشخصي
ارتبطت بالخطة معظم خطط األقسام التشغيلية أن 

، مناسبةمؤشرات أداء التي تضمنت اإلستراتيجية 
وأنشطتها على  إجراءاتهاتطبيق فاعلية غير أن 

بصورة متفاوتة على  تأرض الواقع ظهر 

بعدم استقرار  ةالممارسات التعليمية والتربوية؛ متأثر 
والنقص في القيادة الوسطى،  وتغييرهن، المعلمات
على تنفيذ ا غالبً المتابعة، التي ركزت دقة وتفاوت 

 . عاة جودة تنفيذهامن مرا  اإلجراءات بصورة أكبر
العالقات اإليجابية بين منتسبات المدرسة،  تسود •

إثارة و  على تحفيزهن اإلدارة المدرسيةحيث تعمل 
دافعيتهن نحو العمل؛ بتكريمهن ومنحهن الحوافز 

، المدرسية واالحتفاء بهن في الفعاليات ،والمكافآت
وتكرم  "جرعة سعادة"، و"همسة صباح"، كـ

ا عبر مشروع "بك نفتخر"، وظيفي  الملتزمات منهن 
كـ "يوم الخاصة، واالحتفال معهن بالمناسبات 

-وتفوض بعض معلماتها  المرأة"، و"يوم المعلم".
لقيام بدور المعلمة ل - ا لكفاءتهن ومؤهالتهنوفقً 

ا لنقص   في األقسام القيادة الوسطىاألولى سد 
قيام الو  ،التالية: اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم

اختصاصية التعليم اإللكتروني، وفنية  ي بدور 
ورئاسة المشروعات واألنشطة العلوم،  مختبر

  المدرسية.
عبر  احتياجات المعلمات التدريبية المدرسة تلبي •

 :، مثلمتنوعة ورش عمل هابتنفيذ، "أكاديمية ريادة"
 "،21التمكين الرقمي"، و"مهارات القرن الـ  "أدوات

الجلسات التطويرية، وتنفيذ  هاعقدعالوة على 
مجتمعات تفعيل ، و والتقييميةالزيارات التبادلية 

المعلمات الجدد، بتكثيف  مع رعايةالتعلم، 
، إال أن الجلسات الفردية، والتدريس التشاركي
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 أداءة على تفاوتمانعكاس ذلك كله جاء بصورة 
 المعلمات في الدروس.

ومصادرها توظف المدرسة كافة مواردها، ومرافقها  •
مركز مصادر التعليمية المتاحة بصورة جيدة، ك

الحاسوب، ومختبرات والصف اإللكتروني،  ،التعلم
الصالة الرياضية، والعلوم، والتصميم والتقانة، و 

  .؛ لتعزيز تعلم الطالباتواألندية الطالبية
المدرسة بصورة جيدة مع مؤسسات  تتواصل •

طالبات، الخبرات بما يثري المجتمع المحلي؛ 

تقديم ؛ لكتعاونها مع مستشفى الملك حمد
بعض لى تواصلها مع إإضافة اإلسعافات األولية، 

فضال عن في المناسبات الشعبية،  رياض األطفال
اإليجابي لمجلسي الطالبات واألمهات في  دورال

مختلف أنشطة الحياة المدرسية، كتجميل البيئة 
عالوة التراثية، تنظيم زاوية "بيت جدتي" المدرسية، و 

على التعاون مع إدارة التربية الرياضية في وزارة 
ها بالصالة فعالياتبعض في تنفيذ التربية والتعليم 

 الرياضية.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
ستراتيجية إلة ايالمدرسخطط التطوير التركيز على أولويات العمل المدرسي، و  فيالتقييم الذاتي نتائج من  االستفادة •

 والتنفيذية.

  برامج تطوير األداء المهني على أداء المعلمات بصورة أكبر. انعكاس أثر  متابعة •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 البسيتين اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Busaiteen Intermediate Girls اإلنجليزية(اسم المدرسة )باللغة 

 2003 سنة التأسيس
 228مجمع  - 2818طريق  - 1046بناية  العنوان

 المحرق / المحرق  المدينة/ المحافظة 
 17440191 الفاكس 17440260 17440801 أرقام االتصال

 albusaiteen.in.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الشبكةالموقع على 

 سنة( 15-13) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 
 804 المجموع 804 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .الدخل المتوسطمن ذوات لى أسر إتنتمى أغلب الطالبات  االجتماعية للطلبة الخلفيات
عدد الشعب لكل صف 

 دراسي 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 8 8 9 - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنيات (9)و ،إداريات (10) عدد الهيئة اإلدارية
 66 الهيئة التعليميةعدد 

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 العربيةاللغة  لغة التدريس

 سنوات )5( في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 .امتحانات وزارة التربية والتعليم • االمتحانات الخارجية
 نات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب.االمتحا •

  الرئيسة في المدرسةالمستجدات 

 :اآلتي في تتمثل ،2020-2019الدراسي الحالي في العام  ناتيالتعي •
 )7(  للغة اإلنجليزية، ( 2)للغة العربية، و( 1)ن منه ؛على المهنة جددمعلمات

 لعلوم ل (3)
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  اختصاصية مركز مصادر التعلم 
 أولى ة، ومرشدة اجتماعيةاجتماعي ةمرشد  
 (27) للغة  (3)و ،للغة اإلنجليزية (4) نمنه ؛المدرسةلى إ لةمنقو  معلمة

     لرياضيات.ل (1)ولعلوم، ل( 5)و ،العربية

 


