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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، ستة

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. مور.وأولياء األ طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 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 /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا  /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا

 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(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

العمل بمختلف جوانب  وعي القيادية المدرسية •
وانتهاجها  وأولويات التحسين والتطوير، المدرسي،

، ةاإلستراتيجيتها خطوتنفيذ ، يقدقالالتقييم الذاتي 
 ومتابعة آليات عملو وفق مؤشرات أداء واضحة، 

 منظمة. 
الالفتة في الحياة البارزة، ومشاركتهن الطالبات ثقة  •

عرض مشروعاتهن عالية على ال تهنقدر ، و المدرسية
مبادراتهن و مسئولية تعلمهن،  هنتحمل، و ونتاجاتهن

 األدوار القيادية. تولي في 
، نبمختلف فئاته تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات •

ثري متميزة تبرامج ومشروعات بأنشطة الصفّية، و 
؛ انعكس على رضاهن بصورة بارزة هنخبراتتعزز و 

 .عما تقدمه المدرسة وأولياء أمورهن

إستراتيجيات  في الدروس معظم المعلماتتوظيف  •
دافعية  تهناستثار و ، منتجة تعليمية ومواردفاعلة، تعليمية 
روح المنافسة  تبث، بأساليب تشجيعية متنوعة، الطالبات

 .هاهن نحو التعلم، والمشاركة الفاعلة فيتوحفز  ،هنبين
تقان  تحقيق الطالبات نسب نجاح • مع  متوافقةو  ،مرتفعةوا 

، المواد األساسية دروس عظمم في مستوياتهن
العلوم في  نسب اإلتقان تباينباستثناء والتخصصية، 
 بالتعليم الفني والمهني. والرياضيات 

أساليب تقويم متنوعة، ساهمت في  توظيف المعلمات •
تلبية احتياجات معظم الطالبات، غير أن مساندة 

تأثرت بالتفاوت في ذوات التحصيل المنخفض  الطالبات
اللغة  دروسبعض في إدارة وقت التعلم، خاصًة 

األعمال تقديم التغذية الراجعة في بكذلك و  ،اإلنجليزية
  الكتابية.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
لهامها الكبير لمنتسبات ،العمل المدرسيبمختلف جوانب وعي القيادة المدرسية  • ، وترجمتها العملية لرؤيتها هاوا 

 دقيق.ذاتي وتقييم  ،التشاركية، وفق تخطيط إستراتيجي متين

، ومساهماتهن الالفتة في الحياة المدرسية، وقدرتهن العالية على تولي األدوار القيادية، بأنفسهن ثقة الطالبات البارزة •
 وتحمل المسئولية.

 المختلفة حتياجاتهن التعليميةلملّبية الاو  ،والمعززة لخبرات الطالبات ،المثرية والبرامج والمشروعات األنشطة الالصفية •
 .علةبصورة فا

مع ، ؛ تثير انتباه الطالبات نحو التعلممتنوعة يةساليب تحفيز معظم اإلستراتيجيات التعليمية، المتضمنة ألفاعلية  •
  التوظيف األمثل للموارد والمصادر التعليمية.

 

 

 التوصيات
 االستمرار في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بالتركيز بصورة أكبر على: •

 إدارة وقت التعلم -
االستفادة من نتائج التقويم من أجل التعلم في دعم ومساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس  -

 .اللغة اإلنجليزيةفي ، خاصًة واألعمال الكتابية

 خاصًة في العلوم والرياضيات.من حيث نسب اإلتقان،  ،إنجاز طالبات التعليم الفني والمهنيمستوى رفع  •

اإلنجليزية، اللغة و  ،العربية ة: اللغالتالية البشرية المتمثل في المعلمات األوليات لألقسامسد نقص الموارد  •
 الرياضيات، والمواد التجارية، والتعليم الفني والمهني.و 

 
 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

بمجاالت: التطور الشخصي  المدرسة ارتقاء •
للطالبات، والمساندة، والقيادة واإلدارة من المستوى 

 :بمجاليالجيد إلى المستوى الممتاز، وكذا ارتقاؤها 

اإلنجاز األكاديمي، وعمليتي التعليم والتعلم، من 
 المستوى المرضي إلى المستوى الجيد.

توظيف فاعلية والدقة، و ز التقييم الذاتي بالشمولية تميّ  •
، وبناء والتحسين نتائجه في تحديد أولويات التطوير
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متابعتها و  بكفاءة، والتنفيذية ،الخطط اإلستراتيجية
 .دقيقة وبصورة دورية

زهن نحو التغير، يوتحف ،إدارة المدرسة منتسباتهاإلهام  •
بما يدفعهن نحو التطوير، ورفع  ؛بتشجيع مبادراتهن

 الجدد جاتهن المهنية، خاصةً بتلبية احتيا ،كفاءتهن
، على الرغم منهن، بتفعيل مشروع "عين على صفي"

من نقص القيادات الوسطى في معظم األقسام 
 .األكاديمية

تطابق معظم تقييمات المدرسة على أدائها في استمارة  •
مع األحكام التي توصل إليها فريق  ،التقييم الذاتي

 المراجعة؛ األمر الذي يعكس وعي القيادة ودقتها.
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  المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

ُتحّقق طالبات نظام توحيد المسارات نسب نجاح  •
 الدراسي مرتفعة في االمتحانات الوزارية في العام

%، 100% و93ما بين  تتراوح، 2016-2017
في جًدا كما ُيحّققن نسب إتقان مرتفعة ومرتفعة 

الغالبية العظمى من مساقات اللغتين العربية 
واإلنجليزية، والمساقات العلمية والتجارية. هذا، مع 
وجود نسب إتقان متوسطة في قلٍة من المساقات، 

( بالمستوى الثالث/علمي، ونسب 311)فيز كمساق
ساقات الرياضيات بالمستوى م إتقان منخفضة في

  الثالث.

نسب نجاح  التعليم الفني والمهنينظام ُتحّقق طالبات  •
 ت%، وتوافق100% و87مرتفعة، تراوحت ما بين 

 أغلبفي جًدا مع نسب اإلتقان المرتفعة والمرتفعة 
المساقات، خاصًة مساقات اللغتين العربية 

مع نسب  تتباين واإلنجليزية، والمواد التجارية، بينما
التي تمركزت في أغلب مساقات  ،اإلتقان المنخفضة

 العلوم والرياضيات.

تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات  •
الطالبات في الدروس الجيدة والممتازة، والتي شّكلت 
أكثر من ثلثي الدروس، وترّكزت بدرجٍة أكبر في 
مساقات الرياضيات والمواد التجارية بالمستويات 

نظام توحيد بثة، ومساقات األحياء والكيمياء الثال
 .، وبعض مساقات اللغة العربيةاتمسار ال

 الدراسي في العامالمركز األول المدرسة  تبّوأت •
على مستوى مدارس البحرين الثانوية ، 2016-2017

 وفقوالثالث وفق مؤشر نسب اجتياز المقررات، 
 قيم مؤشرات التحصيل.مجموع 

الثالث في االمتحانات  المستوىُتحّقق طالبات  •
، مستويات 2017إلى  2015الوطنية في األعوام من 

متفاوتة في اللغة العربية، ومنخفضة في اللغة 
بلغت بنسب اإلنجليزية، ومتدنية في حّل المشكالت، 

 % على الترتيب.6%، و34و%، 55 :في آخرها

طالبات على مدار ثالثة فصول دراسية من التحقق  •
في نسب  ا، تقدمً 2017-2016إلى  2015-2016

في اللغتين العربية واإلنجليزية، النجاح المرتفعة 
في نسب النجاح في الرياضيات، واستقراًرا في  اوتقدمً 

في نسب النجاح المرتفعة في العلوم والمواد التجارية، 
يحققن استقراًرا في نسب كما  ،نظام توحيد المسارات
في التعليم  تخصصيةالمساقات الالنجاح المرتفعة في 

 الفني والمهني.

تكتسب معظم الطالبات المفاهيم والمهارات بصورٍة  •
كالمعارف والمفاهيم حول األمراض الوراثية في  ،جيدة

مسائل  وحلّ ( بالمستوى الثالث، 316مساق )حيا
(، 811)ريض يمساقوالدوال العكسية في  ،التكامل
جراء الو  ،(364و)ريض المالية المحاسبية و  تسوياتا 

( بالمسار 111و)مال ،(212في مساقي )محا
 لمهارات العلميةافي حين ظهر اكتسابهن  التجاري،

الرسم العلمي للخلية البكتيرية، ا في كم بصورة ممتازة،
 ،المساقات العلميةفي  وكتابة المعادالت الكيميائية

يجاد معادلة الدائرة   .في الرياضياتوا 

وتحليل  ،الجهريةتتقن معظم الطالبات القراءة  •
 ،النصوص األدبية في معظم مساقات اللغة العربية

(، وكذا مهارة 803و)عرب ،(201كمساقي )عرب
كما في  ،القراءة الجهرية في اللغة اإلنجليزية
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لمضامين ا فهمفي  ن، في حين تفاوت(101)إنج
 .الكتابيةمهارات في الو القرائية، 

ُتحّقق الطالبات تقدًما بارًزا وفق قدراتهن في معظم  •
لم يكن تقدم في حين الدروس واألعمال الكتابية، 

الطالبات ذوات التحصيل المنخفض بالمستوى نفسه، 
 ةكبعض دروس اللغ ،خاصًة في الدروس المرضية

 اإلنجليزية.

تتقّدم الطالبات المتفوقات بصورٍة جليٍة في مراكز  •
ن مراكز متقدمة في بعض المسابقات، اإلبداع، وُيحرز 

 ، فضاًل (This is me)كالمركز األول في مسابقة 
عن مشاركة الموهوبات بإنتاجاتهن المتميزة في 
معرض "مهاراتي اإلبداعية". وكذا تتقدم الطالبات 
ذوات التحصيل المنخفض في مراكز التقوية في 

 (، وفي برنامج "قوافل النجاح".151مساق )ريض
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .، خاصًة في اللغة اإلنجليزيةدروس، واألعمال الكتابيةالفي بصورة أكبر تقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض  •

  والمهني. التعليم الفنيمساقات العلوم والرياضيات في في خاصًة  ،نسب اإلتقانمستويات الطالبات، من حيث  •

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

في وحماٍس كبير  ،تشارك الطالبات بثقٍة عاليٍة بالنفس •
ن هتوليو  ،ويتحملن مسئولية تعلمهن، أنشطة الدروس

تفعيل أدوار  كما في، األدوار القيادية بكفاءة عالية
دارة العمل التعاونيعند و  "الطالبة المعلمة"، ، وا 

البارزة في مساهماتهن إضافًة إلى  ،المناظرات
"، اإلبداعاتو"فسحة  فعاليات اإلذاعة المدرسية،

المثمرة مشاركاتهن و بعرض مشروعاتهن ونتاجاتهن، 
 .كمركز "أنا أقرأ"، في مراكز التنمية المستدامة

 كبيًراظهرن قدًرا يو تشعر الطالبات باألمن النفسَي،  •
التزامهن القوانين واألنظمة المدرسية، بمن الوعي، 
عالًيا لزميالتهن ومعلماتهن،  احتراًماوابدائهن 

؛ وتحليهن باالنضباط الذاتي في الدروس وخارجها
مشاركاتهن المتميزة في المشروعات والذي عّززَنه ب

كمشروع "بقيمنا ترتقي  ية،األخالقية والسلوكو  ّيةم  يَ لق  ا
 وأسبوع "أعلنت احترامي". حورتنا"، 

والمواعيد  ،الحضور المنتظم الطالباتمعظم تلتزم  •
كبرنامج  ،المدرسية، الذي عززته المدرسة ببرامج عدة

تميزي"، مع وجود حاالت محدودة من  "انضباطي سرّ 
  .فيما بين اإلجازات الغياب الجماعي

 للهويةعميًقا ، وفهًما عالًياتُبدي الطالبات حًسا وطنيًّا  •
بتفعيلهن األركان الوطنية والتراثية،  ،البحرينية

ومشاركاتهن البارزة في مشروع "تراثي هويتي"، 
سلمان"،  "الشعر النبطي في حب بو :ومسابقتي

برزت في سلوكهن ويتحلين بقيم إسالمية  الحزاوي"،و"
نصاتهن بخشوع لو  ،الحسن تالوة القرآن الكريم، وقد ا 

 الية "حياتنا قرآننا".ز من ذلك مشاركتهن في فعز  عَ 

الذاتَي في التعلم ُتظهر الطالبات قدرًة عالية على  •
كتمكنهن من كتابة السيرة الذاتية، وتصميم  ،الدروس

استخدام أدوات التمكين الرقمي، الخطط التسويقية، و 
عداد العروض  للمشروعات، وحل اإللكترونية وا 
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، والبحث عن الكلمات في القواميس، المشكالت
إلى المشروعات التي تعزز ذلك، مثل: "رواد  إضافةً 

 . ي"األعمال"، و"حكوات

بقدراٍت متميزة في مهارات التواصل تتمتع الطالبات  •
فيما بينهن، من حيث تبادل اآلراء واألفكار، 

على العالية وقدرتهن واإلنصات لبعضهن بعًضا، 
تقويم األقران، وتقبل الرأي اآلخر النقد البناء عند 

 . خاصًة أثناء المناظرات، واحترامه

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 االلتزام بمواعيد الحضور للمدرسة بصورة أكبر. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم تمّكن تطّبق معظم  •
الطالبات من اكتساب معارف ومفاهيم الدروس، 
وتنمي مهاراتهن األساسية بصورة فاعلة في الدروس 

، كالتعلم الدروس ثلثيالتي مثلت  ،الجيدة والممتازة
، والتعلم الطالبات التعاوني الذي تتضح خالله أدوار

المغلقة  ذات النهايات الثنائي، واألسئلة من أجل التعلم
بما  ،المعتمدة على العصف الذهنيوتلك والمفتوحة، 

انعكس يشجع على الحوار والمناقشة، في حين 
في الدروس المرضية  تلك اإلستراتيجيات توظيف
لطالبات ا خاصةً  ،على َتعلُّم الطالباتمتفاوتة بصورة 
 .المنخفض التحصيلذوات 

التي تستثير  ،نوعةتوّظف معظم المعلمات الموارد المت •
وتدفعهن  ،حماس معظم الطالبات نحو التعلم

، كالسبورة الصماء، والسبورات الفاعلة لمشاركةل
، ةالفردية، وبطاقات العمل، والعروض اإللكتروني

 والحواسيب المحمولة.

تخطط المعلمات لمواقفهن التعليمية تخطيًطا فاعاًل،  •
 ،فيبإعدادهن المسبق لها، وتقديمهن الشرح الوا
عرض والتعليمات الواضحة، والتدرج السلس في 

تقييم فيها، وفي الطالبات  ةمشاركبالتي تتم  ،أهدافها
 .إنتاجيتها رفع مستوى ؛ مما ساهم فيمدى تحققها

 قلة منفي التعلم إدارة وقت ن في تفاوتيو  ،هذا
حيث السرعة في  ،منها المرضية خاصة ،الدروس

ذوات لطالبات بين جزئياتها، وحاجة ااالنتقال 
 إنجازالمنخفض إلى وقت أكثر؛ لتحقيق التحصيل 

  .مالئم

ويحفزنهن على  ،تعزز المعلمات أداء الطالبات •
، وأخرى المشاركة بأساليب متنوعة مادية ومعنوية

روح ال  فيهنبثّ ت ؛تتناسب وفئتهن العمرية إلكترونية؛
الصيحات كة بين المجموعات، ينافستالو  ،الحماسية
 أكبر االتي تتيح فرصً  "الرؤوس المرقمة"و ،التشجيعية

 . للمشاركة في أنشطة الدروس عامةً الطالبات  أمام
توظف معظم المعلمات أساليب تقويمية متنوعة  •

ية والتحريرية، وتقويم هالشف ،كالفردية والجماعية
والتقويم الذاتي، استفدن منها بصورة فاعلة  ،األقران

ليمية المختلفة، في تلبية احتياجات الطالبات التع
 ؛تقديم التغذية الراجعة الموجهة هن فيبخالف تفاوت

 المنخفض.التحصيل ذوات مساندة الطالبات ل
الواجبات الصفية قدر وافر من تكل ف الطالبات ب •

من  ،التي يراعى فيها التمايز ،والالصفية والبيتية
أو بمراعاة  ،حيث التدرج من األسهل إلى األصعب

والمواد ا في مساقات الرياضيات أنماط التعلم، كم
العلمية والتجارية، في حين تفاوتت في مراعاة ذلك 

عملية وفي دقة ، بعض مساقات اللغة العربيةفي 
وفي  ،التصحيح في اللغتين العربية واإلنجليزية

 تباعها بالتغذية الراجعة.إ
ى من تنمية مهارات التفكير العليا لدالمعلمات ك ن مَ تَ  •

في  وتبريرها كتفسير اإلجابات ،جيدةبصورة  الطالبات
، وفي المقارنة بين التكامل والتفاضل في الرياضيات

والعصف الذهني للتوصل إلى  ،أنواع البكتيريا
وفي  ،العلومفي  وظائف المحفظة في الخلية البكتيرية

تحليل النصوص األدبية في اللغة العربية، والتفكير 
 الناقد باللغة اإلنجليزية.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض. ،االستفادة من نتائج التقويم بصورة أكبر في تلبية احتياجات الطالبات •

 إلنتاجية أعلى.  ؛إدارة وقت التعلم بصورة أكبر •
 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

التعليمية المختلفة حتياجات االُتلبي المدرسة  •
 ،ةالدعم المميز  مشروعاتبتنفيذ برامج و  ها،لطالبات

معرض و  ،" للطالبات المتفوقاتمشروع "ليعلو نجميك
للموهوبات،  ،ويوم الموهبة الخليجي ،المواهب""

وُتساند الطالبات ذوات التحصيل المنخفض بتفعيل 
كمشروع "قوافل النجاح"، األكاديمية  األقسام مشروع

(Pull my hand)  عالوًة ، اإلنجليزيةاللغة في
 التقوية.  دروسعلى 

تدعم المدرسة بصورة بارزة االحتياجات المادية  •
لتسعد"،  ؛حملة "تطوع بتنفيذوالنفسية لطالباتها، 

 الجلسات بتفعيلوتساندهن عند تعرضهن للمشكالت، 
ودراسة الحاالت  ،والبرامج اإلرشادية، التوجيهية
مع و ، تهامتابعمع اإلجراءات حيالها  اتخاذو  ،الخاصة
، الجوانب الشخصيةتعّزز   بتطبيق مشروع لديهن 

 "سلوكك  عنوانك".
توّفر المدرسة نطاًقا واسًعا من البرامج، واألنشطة  •

الالصفية التي تثري خبرات الطالبات، وتعّزز 
 وأنشطة كفعالياتميولهن، واهتماماتهن المختلفة، 

و"الجماعات  ،"، واللجان الطالبيةاإلبداعات"فسحة 
المهنية"، والمعارض والمسابقات الداخلية والخارجية، 

فيها مراكز متقدمة، كحصولهن  التي كثيًرا ما ُيحّققن
على "درع التميز في المسرح المدرسي"، والمركز 

 .الثاني في مسابقة "تحدي القدرات"

م وتقيّ تتابع المدرسة جوانب األمن والسالمة بدقة،  •
عمليتي اإليواء واإلخالء،  وتنفذ، بصورة دورية المخاطر

كــفعالية "الفطور الصحي"،  ،والفعاليات المعززة للصحة
ضافًة إلى تفعيل و  حصولها لجنة "مسعفات الحورة"، و ا 

 على "جائزة التوعية الصحية".

زيارتهن في مدارسهن ب ،الُجُدد هاطالبات  ُتهّيئ المدرسُة  •
والتعليم  ،الموحد :طبيعة النظامينب لتعريفهن اإلعدادية؛

ئ هي  تُ  ااستقرارهن بيسر، كم انعكس على؛ لفني والمهنيا
برنامج "تهيئة من خالل التالية مرحلة لالطالبات ل

ميدانية تنفيذ زيارات بالطالبات لمرحلة ما قبل التخرج"، 
 :وتنفيذ معرضي، والمؤسسات والشركاتلجامعات ل

  "المعرض المهني".و، "جامعتي في الحورة"

دعم والالالزمة، بالرعاية تحظى الطالبات ذوات اإلعاقة  •
وتنقلهن في تسهيل تعلمهن في المدرسة، ب، المتميز

وتنظيم تواجدهن  ،بتوفير المنحدرات ،البيئة المدرسية
ومراعاة ظروفهن أثناء في الصفوف بالطابق األرضي، 

في الفعاليات  مشاركتهنعالوًة على فترة االمتحانات، 
 المدرسية.

لطالبات بصورة ي المدرسة المهارات الحياتية لدى انم  تُ  •
لمساق  ،و"ركن المطر"عيل "الحديقة الطبية"، تفببارزة، 
، ومهارات التدبير المنزلي، والطبخ، بالتجزئة البيع

، (House Keeping)بتفعيل مركزي اإلبداع 
و"الطاهي الصغير"، عالوًة على محاكاتها واقع العمل 

 تكوين". "خدمة المجتمع"، و" :يبرنامجَ ب
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 إلى تطويرجوانب تحتاج 
رشادهن. •    االستمرار في الممارسات المتميزة في مساندة الطالبات وا 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 ،تركز رؤية المدرسة التشاركية الطموحة على التميز •
واالنتماء للوطن، وقد ُترجمت مضامينها  ،والتفوق

وجهود منتسباتها إلى واقٍع ملموٍس  ،بوعي قيادتها
 واضٍح، نحو االرتقاء بجوانب العمل المدرسي.

تُقيم المدرسة جميع مجاالت عملها بدقة، باستخدام  •
(، مستفيدًة من معايير المدرسة SWOTتحليل )

ين البحرينية المتمّيزة، واجتماعات فريق التحس
تحديد على الداخلي؛ األمر الذي انعكس إيجاًبا 

أولويات العمل المدرسي، والجوانب التي تحتاج إلى 
تطوير، وبناء الخطط اإلستراتيجية، والتنفيذية، وقد 
تضمنت الخطة أهداًفا ذات مؤشرات أداء واضحة، 

 تتم متابعتها بدقة وبصورة دورية.  

دتها المدرسة تميزت استمارة التقييم الذاتي التي أع •
بمحاكاتها الواقع الحقيقي للمدرسة، وجاءت تقييماتها 

األحكام التي توصل معظم متطابقًة بدرجٍة كبيرٍة مع 
 إليها فريق المراجعة.

تعمل المدرسة وفق منظومة عمل واضحة؛ لرفع  •
مستوى أداء المعلمات في المواقف التعليمية، وتلبية 

هن، بتفعيلها خاصًة الجدد من ،احتياجاتهن المهنية
تقديم حزمة كبيرة من بمشروع "عين على صفي"، 

"استمارة المالحظة الصفية  :مثل ،الورش الداخلية
و"التعلم  ،و"اإلدارة الصفية" ،حسب معايير الثقل"

ومجتمعات  ،باللعب"، واالستفادة من الزيارات التبادلية
 التعلم، ومتابعتها بقياس أثر التدريب.  

تعمل منتسبات المدرسة بروح األسرة الواحدة، تحت  •
ظل قيادة ملهمة محفزة، باعتمادها مبدأ التشاركية في 

اتخاذ القرارات، وبث روح الحماسة والدافعية بينهن، 
وتفويض المعلمات ذوات الكفاءة للقيام ببعض 

في األقسام  ياتاألول اتكمهام المعلم ،الصالحيات
واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، التالية: اللغة العربية، 

 والمواد التجارية، والتعليم الفني والمهني، إضافًة إلى
قائدات اللجان والمشروعات التطويرية، وتكريم 

من رفع  نّ الالتي تمكّ المعلمات المنضبطات منهن، و 
ها، في الطابور ندرسيفي المساقات التي اإلتقان نسب 

 "فطور اإلنجاز".  في برنامج الصباحي، و 

توظف المدرسة مرافقها المتاحة التوظيف األمثل،  •
كمختبرات العلوم، والصف اإللكتروني، ومعمل 

ل بعض الغرف األسرية، ومركز مصادر التعلم، وتفعّ 
والساحات المظللة في تعزيز خبرات الطالبات 

كأركان: "المطر"، و"مقهى القراءة"، ، التعليمية
 نادي اللغة اإلنجليزية. و"الحديقة الطبية"، و 

تتواصل المدرسة بصورة متميزة مع مؤسسات  •
المجتمع المحلي، كتواصلها مع شركة البحرين 
للبتروكيماويات في تدريب طالبات التعليم الفني 
والمهني، ومركز الحورة الصحي بتنفيذ فعالية "سرطان 
الثدي"، والمستشفى العسكري؛ لتعزيز خبرات 

األحياء، وتقديم محاضرة عن الطالبات في مساقات 
كيفية اختيار التخصص المناسب من قبل وزارة العمل 

االجتماعية، وتوفير الشتالت من قبل  والتنمية
محافظة العاصمة، إضافًة إلى تواصلها المستمر مع 
أولياء األمور من خالل مجلس اآلباء واللقاءات 

 التربوية.
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 ى تطويرجوانب تحتاج إل
  االستمرار في الممارسات اإليجابية القيادية واإلدارية والفنية المتميزة وتطويرها. •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 الحورة الثانوية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Hoora Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1963 سنة التأسيس
 318 مجمع – 1862 طريق – 3728 مبنى العنوان

 العاصمة الحورة/ المدينة/ المحافظة 

 17295203 الفاكس 17295203 17294003 أرقام االتصال

 hoora.se.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 moe.gov.bh الموقع على الشبكة

 سنة 18–16 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 271 المجموع 271 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 نظام فني مطور 2 -توحيد المسارات  2 (10األول )
 فني ومهني مطور.  2و، تجاري 2علمي بديل أول، و 1 (11الثاني )
 فني ومهني مطور. 2و، أدبي بديل ثاني 1، وتجاري 1علمي بديل أول، و 1 (12الثالث )

 فنيات 8إدارّية، و 11 عدد الهيئة اإلدارية
 94 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 واللغة اإلنجليزية ،اللغة العربية لغة التدريس

 عامان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم.  •

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

      .2017-2016العام الدراسي في  تعيين مديرة مدرسة مساعدة •  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


