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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، تسعة

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. طلبةسة والبالمدر  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 3 3 - 3

 التعليم والتعلم 3 3 - 3
 جودة العمليات الرئيسة

رشادهم 3 3 - 3  مساندة الطلبة وا 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 3 3 - 3

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على ا

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد

 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 غير مالئم

 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(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

تفاوت االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في بناء  •
ارتكزت على التي الخطة اإلستراتيجية للمدرسة 

تحسين مجاالت العمل ك بعض أولويات التطوير،
 خاصًة المرتبطة بالتحصيل الدراسي، المدرسي،
 تطبيقلكن مؤشرات أداء مناسبة،  توتضمن

بصورة متفاوتة على ظهر ها بنودها وأنشطت
 الممارسات التعليمية والتربوية.

في نسب نجاح مرتفعة حقيق الطالبات ت •
المواد  معظماالمتحانات المدرسية والوزارية في 

 عكستالتي ، تقانإلنسب اتفاوتت مع الدراسية، 
المرضية ومهاراتهن األساسية التي  مستوياتهن

جاء  بصورة متفاوتة، في معظم الدروس يكتسبنها
 .أقلها اكتساًبا في اللغة اإلنجليزية

: الدروس من حيث أغلب المعلمات فيأداء ت تفاو  •
تفعيل أدوار الطالبات، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، 

تفعيل أساليب التقويم، و  ،استثمار وقت التعلمو 
نتائجها في مساندة الطالبات،  االستفادة منو 

في الدروس والبرامج المدرسية،  بفئاتهن المختلقة
 .ذوات التحصيل المنخفض منهن خاصةً 

من التزام الطالبات السلوك الحسن، وشعورهن باأل •
الشخصية  هنلى جانب دعم احتياجاتإالنفسي، 

وأولياء  الطالبات ؛ مما عزز من رضااا ومعنوي  مادي  
 .أمورهن
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 الجوانب اإليجابية أبرز
 تجانسهن وتعايشهن مًعا. في ظل   ؛التزام الطالبات السلوك الحسن، وشعورهن باألمن النفسي •

 لطالبات.لتلبية االحتياجات الشخصية  •

 
 

 التوصيات
تطوير و  تحديد أولويات العمل المدرسي، فيبصورة أكبر  اذاتي، واالستفادة من نتائجهالتقييم تطوير عمليات ال •

 آليات المتابعة. ، مع تحديدالخطة اإلستراتيجية

، بالحلقتين رفع مستوى إنجاز الطالبات األكاديميو  ،متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية في تطوير أداء المعلمات •
 على:بصورة أكبر ز يتركمع ال ،في اللغة اإلنجليزيةلديهن وتنمية المهارات األساسية 

 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة –
واالستفادة من نتائجه في مساندة الطالبات بفئاتهن المختلفة في  لتقويم من أجل التعلمالفاعل لتوظيف ال –

 الدروس واألعمال الكتابية
 أفضل إنتاجية لضمانإدارة وقت التعلم؛  –
 .تفعيل أدوار الطالبات، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن –

 في البرامج المدرسية، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض. األكاديمية مساندة الطالبات، ومراعاة مستوياتهن •

 المتمثل في المعلمة األولى لقسم الرياضيات، واخضاع المبني المدرسي للصيانة الشاملة. ،نقص الموارد البشرية سد   •

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

تحس ن مستوى األداء العام للمدرسة، الذي تمثل  •
في انتقالها من المستوى غير المالئم إلى المستوى 

 المرضي في جميع مجاالت المراجعة.
اتي للواقع المدرسي، مة عملية التقييم الذمالء   •

االستفادة من نتائجه في التخطيط  في: تفاوتالو 
غير أنه لم يركز ؛ وآليات المتابعة ،اإلستراتيجي

رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي  بصورة كافية على

، لديهن نمية المهارات األساسيةللطالبات، وت
 اللغة اإلنجليزية.في خاصة 

سعي المدرسة الواضح إلى إحداث بعض  •
التحسينات، كتعزيزها السلوك اإليجابي لدى 

ا هن الشخصية مادي  الطالبات، وتلبية احتياجات
ت بتطبيق أدوات ا، وتطويرها أداء المعلماومعنوي  

 التمكين الرقمي.
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أداء انعكاس أثر برامج التمهين والتدريب على  •
في بصورة أفضل الذي ظهر  المعلماتبعض 

 المتفاوت من انعكاسه على أدائهنالحلقة الثانية 
 .لثةفي الحلقة الثا

في استمارة التقييم توافق تقييمات المدرسة ألدائها  •
الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة 

 في أغلب مجاالت العمل المدرسي.

مواجهة المدرسة تحديات عدة، تمثلت في:  •
المعلمات الجدد خاصة في اللغة اإلنجليزية 

ونقص المعلمة األولى لقسم  ،والرياضيات
لصيانة  المستمرة الملحة ةحاجلوا، الرياضيات

، إضافة إلى ضمان آمن المدرسي المبني
 .النصراف الطالبات بصورة مستمرة
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

الصفين الخامس والسادس حقق طالبات ت   •
في االختبارات  نسب نجاح مرتفعة، يناالبتدائي

المدرسية، واالمتحانات الوزارية في معظم المواد 
 2018-2017األساسية في العام الدراسي 

%، جاء أعالها 99و ،%82تراوحت ما بين 
وأقلها في  ،الصف الخامسبفي اللغة العربية 

الصف السادس، عدا تحقيقهن بالرياضيات 
نجليزية بالصف في اللغة اإلأقل نسبة نجاح 

 %.74، بلغت السادس
نسب نجاح المرحلة اإلعدادية، تحقق طالبات  •

تراوحت ما  األساسية،المواد جميع مرتفعة في 
%، جاء أعالها في اللغة 100و ،%82بين 

الصفين األول والثاني، وأقلها في بالعربية 
 الصف الثالث.بالرياضيات 

ما بين  تفاوتت حقق الطالبات نسب إتقانت   •
المرتفعة والمرتفعة توافقت ، حيث %85% و20
مواد ا منها مع نسب النجاح في أغلب جد  

 مواد ، وفي بعضالصفين الخامس والسادس
اللغة العربية، غير أنها ك ،المرحلة اإلعدادية

المرحلة بجاءت متوسطة في اللغة اإلنجليزية 
ض نسب اوانخف يبخالف تدنهذا اإلعدادية، 

لمرحلة بااإلتقان في العلوم والرياضيات 
 الصف السادس.بواللغة اإلنجليزية  ،عداديةاإل

تلك النسب مستوياتهن بصورة  توقد عكس
والتي جاءت  ،متفاوتة في قرابة ثلثي الدروس

 بالمستوى المرضي.

المهارات األساسية طالبات الأغلب تكتسب  •
كمهارات القراءة الجهرية،  ،بصورة مناسبة

وتطبيق والتعبير الكتابي، وتحليل النص األدبي، 
 بشكٍل عام،  القواعد النحوية في اللغة العربية

بالصف  المهارات الحسابيةيكتسبن وكذا 
ة يالهندسبصورة أفضل المهارات و  الخامس

بالصف  االحتمال في الرياضياتتطبيقات و 
المهارات العلمية كالمقارنة و  ،الثالث اإلعدادي

الصفين الخامس ب والتفسير واالستنتاج العلمي
أما مهارات اللغة اإلنجليزية ، اإلعداديوالثاني 

خاصة في  ،بصورة غير مالئمةفيكتسبنها 
وفي مهارتي  ين،الصفين الثاني والثالث اإلعدادي

 .بشكل عام التحدث والكتابة
على طالبات المرحلة اإلعدادية عند تتبع نتائج  •

إلى  2016-2015مدار األعوام الدراسية من 
في ، تستقر نسب النجاح 2017-2018

في االرتفاع راجع تتو ، اللغة العربيةفي ارتفاعها 
 الرياضيات.والعلوم، و في اللغة اإلنجليزية، 

عند تتبع نتائج طالبات الصف الخامس عند  •
لصف السادس في العامين ى الإانتقالهن 
، 2018-2017و ،2017-2016الدراسيين 

في اللغة في ارتفاعها تستقر نسب النجاح 
تراجع في االرتفاع في تو  العربية والرياضيات،

 العلوم واللغة اإلنجليزية.
تقدًما متفاوًتا في الدروس، حيث الطالبات  تحقق •

معظم في مناسًبا  المتفوقات تقدًماتتقدم الطالبات 
واألنشطة الالصفية ، اإلثرائيةوالبرامج  ،الدروس
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وكذا طالبات صعوبات التعلم في ، مةالمقد
الطالبات تتفاوت ، في حين هن الخاصبرنامج

في  في تقدمهن ذوات التحصيل المنخفض

تقدمهن بصورة مع الدروس واألعمال الكتابية، 
 العالجية. في البرامجأفضل 

 
 

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

اللغة اإلنجليزية و  ،العلوم والرياضيات بالمرحلة اإلعداديةاإلتقان في  ، من حيث نسبطالباتالالتي تحققها  المستويات •
 الصف السادس.ب

 ذوات التحصيل المنخفض. الطالبات التقدم الذي تحققه الطالبات في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة •
 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

األنشطة  تشارك الطالبات بصورة مناسبة في •
والبرامج الالصفية، كالتي تقدم قبل وأثناء الطابور 

اللجان أنشطة وفي  ،الصباحي، والفسحة المدرسية
"المرشدات"، و"طالبتي  :مثل ،الطالبية المتنوعة

مشروع  "، وفعالياتالمنتجة"، و"المجلس الطالبي
تي" التي اشتملت على األعمال "متميزة بشخصي

كالداعيات الصغيرات، وتجميل البيئة  ،التطوعية
كما يشاركن في المسابقات الخارجية، المدرسية، 

األول ويحققن في بعضها مراكز متقدمة، كالمركز 
 ةمشاركحماسهن لل، إال أن العروض الرياضية في

تولي األدوار في وثقتهن بأنفسهن في الدروس، 
 كانت متفاوتة. هاالقيادية في

الطالبات بوعي ومسئولية، في أغلب تتصرف  •
 سلوك اإليجابي، واحترامهن بعضهنانتهاجهن ال

؛ مما ساهم في القيم اإلسالمية والتزامهنبعًضا؛ 
 ذلك عززت المدرسةوقد ، شعورهن باألمن النفسي

كمشروع  ،المناسبةوالقيمية بالبرامج السلوكية 
تقدم الذي مشروع "نلتقي لنرتقي"، "دانات الخليج"، و 

فريق و إرشادية لزميالتهن،  احصصً فيه الطالبات 
 . الصالح" "الصديق

، عن وطنيتهن بتعايشهن وتسامحهنالطالبات ر عب  ت •
 ،الوطنيةحياء المناسبات إبمشاركتهن المناسبة في و 

صبوحتي أالوطن"، و" "همسات في حب   ت ي:كفعالي
السياحة في "دليل شروع مفي انتماء ومواطنة"، و 

عض األركان ب توظيفهن، فضاًل عن البحرين"
 التراثية في المدرسة.

لمدرسة ى الإتلتزم أغلب الطالبات الحضور المنتظم  •
طالبات الصفين وفي المواعيد المحددة، خاصة 

، وتحفز المدرسة ذلك بمشروع الخامس والسادس
بعض حاالت الغياب بخالف "دانة الحضور"، 

المرحلة  من قبل طالباتوالتأخر الصباحي، 
 اإلعدادية.
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، الذاتيالطالبات قدرة مناسبة على التعلم  ظهرت   •
بصورة أفضل في أداء المهام واألنشطة  تبرز 

االستخدام اآلمن ك ،المدرسية خارج الصفوف
، وتطبيق أدوات التمكين الرقمي ،للتكنولوجيا

تقبلي"، والمعرض ومشروع "بتعلمي أصنع مس
 .العلمي لتحدي القراءة

بانسجام ويظهرن مهارات الطالبات مًعا أغلب تعمل  •
التواصل والتعاون، عبر إبداء آرائهن واالستماع إلى 

خرين خالل العمل الجماعي في الدروس، وأثناء اآل
المختلفة، عملهن في اللجان والفعاليات المدرسية 

"بسواعدنا نرتقي"، و"اليد الخضراء"،  :يكما في لجنت  
في برنامج "صوتك مع بعضهن وبتواصلهن 
 "المناظرة" باللغة اإلنجليزية. مسابقةفي مسموع"، و 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .فيها دوار القياديةوثقتهن بأنفسهن في تولي األ للمشاركة في الدروس بصورة أكبر، حماس الطالبات •

 في المواعيد المحددة بصورة أكبر.و  ،لمدرسةى الالمنتظم إالتزام الطالبات الحضور  •

 .، واكتساب المهارات التواصليةقدرة الطالبات على التعلم الذاتي •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

  مرض  "التعليم والتعلم" 
 

 مبررات الحكم
 

ستراتيجيات التعليم في توظيفهن إالمعلمات تفاوت ت •
ففي الدروس المرضية التي شكلت ثلثي  ،والتعلم

بصورة وظفن إستراتيجيات تعليمية يالدروس تقريًبا 
، مثل: "المناقشة والحوار"، و"العمل مناسبة

حين في  ،شارك" - زاوج - الجماعي"، و"فكر
في بصورة أفضل ستراتيجيات هذه اإل يوظفن

لقليلة الجيدة التي تركزت في العلوم الدروس ا
في حين وبعض دروس الرياضيات واللغة العربية، 

في الدروس غير أقل فاعلية توظيفهن لها بجاء 
 .في اللغة اإلنجليزيةكما  المالئمة

الموارد في معظم الدروس توظف المعلمات  •
مناسبة، كأجهزة بصورة والمصادر التعليمية 

واألفالم  ،اتالعرض اإللكتروني، والبطاق
ثارة التعليمية؛ لزيادة اندماج الطالبات و  حماسهن ا 

نحو التعلم، ويعززن مشاركاتهن بعبارات الشكر 
والثناء، ومنح الدرجات، والهدايا الرمزية، إضافة 

أنظمة ضبط السلوك، كجمع النقاط  تطبيقهن إلى
 لمجموعات العمل في مشروع "حصاد إنجازي".

جاء  ،بصورة متفاوتةهن دروسالمعلمات تدير  •
 يطحيث التخط الجيدة، منأفضلها في الدروس 

الفاعل للمواقف التعليمية، والتسلسل المنطقي في 
، وتقديم اإلرشادات الواضحةعرض المادة العلمية، 

الدروس، باالنتقال  أغلبفي حين تأثرت إنتاجية 
لسريع بين األنشطة التعليمية دون التأكد من ا

طالة في بعض جزئياتها، أو اإل ،حدوث التعلم

خاصًة األنشطة االستهاللية، كما في بعض 
 .لغة العربيةدروس ال

تتنوع أساليب التقويم من أجل التعلم في أغلب  •
الدروس ما بين المالحظة، والتقويمات التحريرية 
والشفهية، الفردية والجماعية، وتقويم األقران، وتتم 

لبية االستفادة من نتائجه بصورة مناسبة في ت
االحتياجات التعليمية المختلفة للطالبات، ال سيما 

الالتي يتم التركيز عليهن أثناء  منهن اتالمتفوق
جاء دعم ومساندة في حين ، التعليم عموًما

بصورة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض 
 .في دروس المرحلة اإلعدادية متفاوتة، خاصةً 

بقدٍر مناسب من  الطالبات   ت كل ف المعلمات   •
ويتابعنها بالتصويب ، المنزلية األنشطةالواجبات و 

شبه المنتظم، ويعززنها بالعبارات التشجيعية، 
 حولها.وتقديم التغذية الراجعة 

تراعي المعلمات التمايز بصورة متفاوتة في أنشطة  •
التعل م واألعمال الكتابية المقدمة، ويتحدين قدرات 

، واألنشطة والمتدرجة ةالطالبات باألسئلة المفتوح
الكتابية التي تتطلب عمًقا في التفكير، خاصًة في 

 .الجيدة الدروس
نمي المعلمات مهارات التفكير العليا، للطالبات ت   •

، كالعصف ناسبة في أغلب الدروسبصورة م
مثل: واالستنتاج،  ،والتفسير ،والتحليل ،الذهني

المقارنة بين الموصالت والعازالت في العلوم، 
المسائل اللفظية في الرياضيات، المشكالت و  وحل  

 شرح الصور الجمالية في اللغة العربية.و 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .منهن ذوات التحصيل المنخفض ، خاصةً االستفادة من نتائج التقويم، في مساندة الطالبات بفئاتهن المختلفة •

 ، وتحقيق أهدافها بصورة أكبر.إدارة وقت الدروس، بما يضمن رفع مستوى إنتاجيتها •

 .ية مهارات التفكير العليا لديهنوتنم ،تحدي قدرات الطالبات •

 ها.صحيحمتابعة األعمال الكتابية، وتحري الدقة في تاالنتظام في  •

 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 للطالباتت لبي المدرسة االحتياجات التعليمية  •
بتقديم البرامج  ،بصورة مناسبة بفئاتهن المختلفة

في تهن ومشاركاإلثرائية للطالبات المتفوقات 
"في تقنيتي  :مثل ،المتنوعةبرامج لوااألنشطة 
 المشكالت بطرق إبداعية" حل  ي "برنامجأبدع"، و 

مشاركتهن في و  ،"العلميمهارات البحث و"
تصميم األلعاب كالمسابقات 

 كما تقدم الدعم،  (SCRATCH)لكترونيةاإل
لطالبات صعوبات التعلم في برنامجهن  المناسب
وللطالبات الالتي لغتهن "ربيع النجاح"، الخاص 

 ،برنامج "بلغتي أسمو"األم غير العربية، في 
البرامج في  وللطالبات ذوات التحصيل المنخفض

برنامج "دانات كدروس التقوية، و العالجية المقدمة 
 .الخليج"

الشخصية بتقديم الطالبات المدرسة احتياجات  تدعم •
، وقسائم الشراء ، كالزي المدرسيالمساعدات العيني ة
وتذلل المشكالت التي تواجههن؛ من المقصف، 

بدراستها، وتقديمها النصح واإلرشاد عبر البرامج 
"نلتقي لنرتقي"،  :، مثلوالتوعويةاإلرشادية 

 انخفاضأسهمت في التي و و"حصاد إنجازي"، 

الطالبات أغلب ل وتمث   ،المشكالت السلوكية
 السلوك الحسن.

بيئة صحية آمنة لمنتسباتها، المدرسة توفير  •
بمتابعتها أمور األمن والسالمة بصورة حثيثة 

، وتنظيم البرامج التوعوية تنفيذها عملية اإلخالءو 
: "صحتي في فطوري"، وفعالية المنتظمة، مثل

 علىالتي ساهمت في حصولها "، الصحة للجميع"
المستوى الفضي في مسابقة المدارس المعززة 

عند انصراف المروري إال أن االزدحام ، للصحة
أكثر اتخاذ تدابير االستمرار في  يتطلبالطالبات 

 .اأمنً 
د  تهي   •  د في الصفينئ المدرسة الطالبات الج 

األول اإلعدادي، بتعريفهن بمرافقها، و  ،الخامس
ت عد طالبات كما وأنظمتها، وبرامجها التعليمية، 

للمرحلة التالية  الثالث اإلعداديالسادس و  الصف
والزيارات الصفية  ،بتنفيذ المحاضرات اإلرشادية

لمعارض المهنية إلى المدارس الثانوية واوالميدانية 
ناع القادة". معرضكـ  "ص 

الموارد البشرية والمادية للطالبات من المدرسة فر ت و  •
في  نوتدمجهاإلعاقات الحركية والبصرية؛  اتذو 
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على  نالبرامج اإلثرائية والرياضية، وتشجعه
فن "المشاركة في المسابقات والفعاليات، كفعالية 

  .ةالوطني ت، واالحتفاال"على الرمالالنحت 

 ،طالبات بشكل مناسبللى المهارات الحياتية ت نم   •
، ومهارات يالمسرحالتمثيل و مثل: الزراعة، 

استخدام الحاسوب، وفن كتابة القصة القصيرة، 
وتصميم المطويات.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر. تلبية احتياجات الطالبات التعليمية بفئاتهن المختلفة في البرامج العالجية واإلثرائية •

 حيال تحقيق انصراف أكثر أمًنا للطالبات. ؛التدابير الالزمة في اتخاذاالستمرار  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

على االرتقاء  ،تشاركيةالمدرسة الرؤية تركز  •
في مجاالت بصورة مناسبة باألداء، وقد ترجمت 

يجاًبا على انتقال إانعكست و ؛ العمل المدرسي
المستوى إلى المدرسة من المستوى غير المالئم 

 .المرضي
 ،أداءها العام، وممارساتها التربويةم المدرسة تقي   •

(، SWOTوتشخص واقعها بتطبيق تحليل )
المدرسة  دوات مشروعاستبانات وأمستفيدًة من 

في البحرينية المتميزة، وتحليل نتائج الطالبات، 
، بشكٍل مناسب تحديد أولويات العمل المدرسي

برفع نسب اإلتقان المتدنية  ةالمتعلقتلك ك
مع تفاوت والمنخفضة في المواد األساسية، 
تطوير الخطة االستفادة من نتائج تلك التقييمات في 

 عمليات تنفيذها ومتابعتها.تفاوت و  ،اإلستراتيجية
توافق تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم  •

الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة 
 في أغلب مجاالت العمل المدرسي.

 على مجاالتستراتيجية المدرسة اإلخطة ارتكزت  •
أولويات بعض العمل المدرسي األساسية وفق 

تحصيل الدراسي، كتحسين مستوى ال، التطوير
مع ارتباط معظم  ومساندة الطالبات في الدروس،

. بمؤشرات أداء مناسبة خطط األقسام التشغيلية بها
على أرض الواقع غير أن تطبيق بنودها وأنشطتها 

ى الممارسات التعليمية ظهر بصورة متفاوتة عل
عدم استقرار أغلب مديرات ب متأثًرا والتربوية؛

تفاوت والقيادة الوسطى، و المدرسة المساعدات 

اإلجراءات بصورة في  تكَّز تر ، التي ةجودة المتابع
 .أكبر

تسود العالقات اإليجابية بين منتسبات المدرسة،  •
وتثير دافعيتهن نحو  ،اإلدارة المدرسيةهن ز تحف  و 

بتكريمهن ومنحهن الحوافز والمكافآت  ؛العمل
وشهادات الشكر، واالحتفاء بهن في الفعاليات 

فعالية "خميسنا غير"، ك ،الخاصة اسباتوالمن
وفًقا لكفاءتهن ومؤهالتهن؛ معلماتها ض بعض تفو  و 

 ىاألول ةكتكليفهن بدور المعلم ،للقيام ببعض المهام
لقسم الرياضيات، ورئاسة المشروعات واألنشطة 

 المدرسية.
احتياجات المعلمات التدريبية المدرسة  لبيت   •

الخارجي في وضع بالتعاون مع فريق التحسين 
لرفع الكفاءة المهنية لهن، وذلك بتنفيذ  ؛البرنامج

ستراتيجيات التعليم إمثل: " ،ورش عمل متنوعة
وبرامج "أساليب التقويم من أجل التعلم"، والتعلم"، و

تنظيم وجلسات التطوير، و التمكين الرقمي، 
 ،الزيارات التبادلية والتقييمية، وبرنامج التوأمة

 ،المعلمات الجدد ، مع رعايةالتعلممجتمعات و 
بتكثيف الجلسات الفردية، والتدريس التشاركي؛ 

ذلك  روظهر أثن األداء العام، الذي ساهم في تحس  
 أداء المعلمات.في متفاوًتا  كله

بصورة التعليمية ف المدرسة مرافقها ومواردها توظ   •
، كتوظيفها مركز الباتلتعزيز تعلم الط ؛الئمةم

والمختبرات لكتروني والصف اإل مصادر التعلم
 والصالة الرياضية.االفتراضية في العلوم، 
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تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي  •
كاالستفادة من وأولياء األمور بصورة مناسبة، 

في تنفيذ بعض  صالة نادي الرفاع الرياضي

واستخدام روضة "ماجد  األنشطة المدرسية،
أولياء  من أحدباالستفادة الزياني" لصالة المدرسة، و 

 محاضرة عن "مرض السكري".في تقديم األمور 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
متابعة و  ،ستراتيجيةادة من نتائجه في تطوير الخطة اإلاالستف، و تطوير عملياته بدرجة أكبرمن حيث  ،التقييم الذاتي •

 تنفيذها.

 .برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروسالمتابعة الفاعلة ألثر  •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الخليج العربي االبتدائية اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Khaleej Al-Arabi Primary Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1980 سنة التأسيس

 914مجمع  - 1412طريق  - 573مبنى  العنوان

 جنوبيةال /الرفاع المدينة/ المحافظة 

 17650914 الفاكس 17663725 أرقام االتصال

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

 - الموقع على الشبكة

 سنة 15-11 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الدراسية )الصفوف 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

5-6 7-9 - 

 1010 المجموع 1010 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف دراسي 
 بالمرحلتين االبتدائية واإلعدادية

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 8 8 11 3 4 - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى تعليمي 
 بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنية 17إدارية، و 20 عدد الهيئة اإلدارية

 103 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 أربع سنوات المدة التي قضاها المدير في إدارة المدرسة
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 االمتحانات الخارجية
الخامس  ينصفبالللرياضيات للمرحلة اإلعدادية، و امتحانات وزارة التربية والتعليم  •

 السادس.، واللغة اإلنجليزية بالصف والسادس

 بهيئة جودة التعليم والتدريب. الخاصة الوطنية االمتحانات •

 - االعتمادية )إن وجدت(

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، تمثلت في:2019-2018تعيينات جديدة في بداية العام الدراسي الحالي  •

 نيمدرسة مساعدت يمديرت   -

واللغة اإلنجليزية،  ،اللغة العربيةالتالية: األكاديمية ألقسام لمعلمات أوليات، ( 3) -
 والتربية اإلسالمية

 ( للرياضيات3( للغة اإلنجليزية، )4( للعلوم، )2معلمة، منهن: )) 18) -
 اختصاصية أولى. نإحداه ،رشاد اجتماعيإاختصاصيات ( 3) -

 


