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 المقدمة

 

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

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /ى الشمول والتمامتدل عل الجميع تقريًبا /الجميع
 الغالبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم 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

 لة الشديدةتدل على الندرة والق امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

 غير المالئم من المستوى مستوى أداء المدرسة  رطو  ت
مستوى المرضي في معظم المجاالت، وحفاظها إلى ال

 .التطور الشخصي مجال على المستوى المرضي في
  التقييم الذاتي الذي شمل مجاالت العمل دقة تفاوت

المدرسي، وتفاوت االستفادة من نتائجه في إعداد الخطة 
 بتطوير المواقفيرتبط فيما  اإلستراتيجية، خاصةً 

 .اتللطالب التعليمية، ورفع مستوى اإلنجاز األكاديمي
  في  ية  رضم   بصورة   المهارات األساسيةالطالبات اكتساب

أفضلها في دروس نظام  وجاءمعظم المواد األساسية، 
للغة االعلوم و مهارات معلم الفصل والرياضيات، وكانت 

 أقلها اكتساًبا. اإلنجليزية

 تفاوت في توظيف أساليب التقويم، وفي االستفادة من ال
في تقديم المساندة للطالبات بفئاتهن المختلفة،  نتائجه
 التحصيل المنخفض. الطالبات ذوات خاصةً 

  ،مع تفاوت المعلمات في إدارة مالءمة اإلدارة الصفية
 للطالباتالكافية الفرص  م، وفي إتاحةوقت التعل  
ادية، ، وتولي األدوار القيفي األنشطة التعليمية للمشاركة

 .داخل الدروس وتعزيز ثقتهن بأنفسهن
  ،يماواالنسجام الواضح فتحل ي الطالبات بالسلوك القويم 

ثقافة ، ووعيهن ببينهن في الدروس والفعاليات المدرسية
 .مهاالبحرين وتراثها وقي  

 م تعل  الصعوبات  الباتدعم المدرسة ورعايتها الجيدة لط
 في البرامج المقدمة لهن.

 ا تقدمه المدرسةولياء أمورهن عم  رضا الطالبات وأ.
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 الجوانب اإليجابيةأبرز 
  بتسامح وتآلف. مًعا رها الطالبات، وسلوكهن الحسن، وتعايشهنظه  يجابية التي ت  اإلالعالقات 

   م في برنامج التربية الخاصة.تقدم طالبات صعوبات التعل 

 

 

 التوصيات

 أداء واضحة، رات بمؤش تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة وشمولية، واالستفادة من نتائجه في إعداد الخطة اإلستراتيجية
 وآليات متابعة دقيقة.

  كسابرفع مستوى تقدم الطالبات في الدروس، و المهارات األساسية في المواد األساسية، خاصًة مهارات العلوم  هنا 
 واللغة اإلنجليزية.

   تضمن: بحيث ،أكبر م بدرجة  متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعل 

   م في تلبية احتياجات الطالبات المختلفةاالستفادة من نتائج التقويم من أجل التعل 
  في الدروسم التعل  إدارة وقت 
 وقدرتهن على تحمل المسئولية في الدروس ،إتاحة مزيد من الفرص؛ لتنمية ثقة الطالبات بأنفسهن 

   ضالطالبات ذوات التحصيل المنخف مختلفة، خاصةً مة للطالبات بفئاتهن القد  المساندة التعليمية الم. 

 ليزية، اللغتين العربية واإلنج: األساسيةالمتمثل في المعلمات األوليات للمواد  ،سد النقص في الموارد البشرية
 والعلوم، واختصاصية صعوبات تعلم ثانية. والرياضيات،

 

 

 " مرض  قدرة المدرسة االستيعابّية على التحسن" 
 

 الحكممبررات 
 

  بصورة   اراتيجي وانعكاسهعمليات التخطيط اإلستتفاوت 
فيما  ، خاصةً على مجاالت العمل المدرسي رضية  م  

ي، في مستوى اإلنجاز األكاديمتطوير بأولويات اليرتبط 
ة تحسين فاعلية العمليفي ومتابعة أثر برامج التمهن 

 التعليمية.
  أث رت بصورة مالئمة في ؛المدرسة تحسيناتإحداث 

حو ن ، وتحفيزهنالمهنيةتلبية احتياجات المعلمات 
 إحداثها إلى أكبر، إضافةً  بصورة   تطوير أدائهن

 ة المدرسية.البيئخاصة ب اتتحسين

   لت في:مواجهة المدرسة تحديات عدة، تمث 

 رد البشرية، المتمثل في المعلماتوانقص الم -
 األساسيةللمواد  األوليات

في وجود عدد من المعلمات غير متخصصات  -
 المادة العلمية

مع طاقة  كثافة عدد الطالباتعدم تناسب  -
 ، من حيث كفاية مرافقهاعابيةيستالمدرسة اال

ما يشمل خاصةً في ة بالمدرسةيتنوع الفئات التعليم -
 طالبات النطقو  الطالبات ذوات اإلعاقة،
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والتخاطب، والطالبات الالتي لغتهن األم غير 
 العربية.

 ستقرار المعلمات خالل العام الدراسي،اعدم  -
 ر قسم العلوم بأكمله.كتغي  

، في مصعوبات التعل  عابية لبرنامج يستاالالطاقة  -
 الم واحدة، ظل وجود اختصاصية صعوبات تعل  

ث هناك حي ،تفي بتلبية احتياجات جميع الطالبات
 .لم يشملهن البرنامج هنعدد من

  ييم المدرسة لمستوى أدائها في استمارة التقتباين تقييمات
الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة، والتي 

 جاءت بالمستوى المرضي في جميع المجاالت.
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  6102-6105في العام الدراسي تحقق الطالبات ،
راوحت ت ح مرتفعة في جميع المواد األساسية،نجانسب 
أعالها في اللغة اإلنجليزية  ،%011و %80 ما بين

ين والعلوم في الصف، الحلقة األولى في جميع صفوف
وأقلها  ،الثانيوالرياضيات في الصف الخامس، و  الثاني

 بالصف السادس.اإلنجليزية في اللغة 
  مرتفعة الحلقة األولى نسب إتقان تحقق طالبات

ا في الغالبية العظمى من المواد األساسية، مرتفعة جدً و 
أعالها في  تجاء، %81و ،%23تراوحت ما بين 

لغة العربية الأقلها في اللغة اإلنجليزية بالصف الثاني، و 
 بالصف األول.

 ة متفاوتالحلقة الثانية نسب إتقان  تحقق طالبات
أعالها في  ت، جاء%14و %56ما بين  ،تراوحت
 ةاللغة اإلنجليزيوأقلها في ، الصف الرابعبالعلوم 

اللغة  نسبة اإلتقان في نفسه، في حين تتدنىلصف با
 بالصف السادس. %33اإلنجليزية لتصل إلى 

  المواد  أغلب تتوافق نسب النجاح مع نسب اإلتقان في
 لبات في الدروس الجيدة،األساسية، ومع مستويات الطا

إال أنها لم تتوافق بالصورة ذاتها مع مستوياتهن في 
بقية الدروس التي جاءت في أكثر من النصف 

 دروس العلوم بمستوىمعظم بالمستوى المرضي، وفي 
 .أقل

  تكتسب طالبات الحلقة األولى المهارات األساسية
الكتابة  لمهارتي متفاوتة، جاء أفضلهن اكتساًبا بصورة  

، في صف الثانيوالقراءة الجهرية في اللغة العربية لل
جمع عددين مع إعادة التسمية في مهارة  تحين ظهر 

الرياضيات، والتراكيب اللغوية في اللغة العربية، وقراءة 

صف مناسبة بال الكلمات في اللغة اإلنجليزية بصورة  
في الرياضيات  التصاعدي العدالثالث، وكذا مهارة 

 األول. بالصف
  تكتسب طالبات الحلقة الثانية المهارات األساسية

 بعطالبات الصف الراب سحيث تكتمتفاوتة،  بصورة  
 توظيف قاعدة الجمل الفعلية واألسمية بصورة  مهارة 
طالبات الصف الخامس  ، في حين ظهر اكتسابجيدة

 صورة  ب القراءة الجهرية والتعبير الشفهي لمهارتي
على المحور األفقي وتمثيل  التعرفوكذا  ،مناسبة

في مادة  البيانات باألعمدة بالصف السادس
القراءة الجهرية في  مهارةبينما جاءت ، الرياضيات

 .بمستوى أقل بالصف الخامس اللغة اإلنجليزية
  تكتسب طالبات الحلقة الثانية المهارات والمفاهيم

العلمية، بصورة غير مالئمة في الغالبية العظمى من 
 الدروس.

 واد ظم المتستقر نسب النجاح في ارتفاعها، في مع
 خالل األعوام الدراسية منها عند تتبعاألساسية 

ثناء اللغة ، باست6102-6105إلى  6103-6104
ال بين عند االنتقالنسب فيها تتراجع اإلنجليزية حيث 

 رين تحديًدا.يفي العامين األخ الحلقتين
 صورة  ب الطالبات في الدروس واألعمال الكتابية تتقدم 

رضية في أغلب بصورة م   حيث يتقدمن، متفاوتة
 الصف جيدة في بعضها، خاصةً  الدروس، وبصورة  

الثاني، أما الطالبات ذوات التحصيل المنخفض 
ي التفي دروس العلوم  أقل، خاصةً  فيتقدمن بدرجة  

 مة.غير مالئ بصورة   الغالبية العظمى منهاظهرت في 
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  في برامج التربية الخاصة بصورة  تتقدم الطالبات 
 تتقدم طالبات صعوبات التعل م بمستوىحيث متفاوتة، 

البات تقدم طتجيد في البرنامج الخاص بهن، في حين 

 الالتي لغتهن األم غيرالطالبات التفوق والموهبة، و 
.بمستوى أقل العربية

 

 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
 مهارات العلوم واللغة اإلنجليزية. خاصةً  ،مهارات الطالبات في المواد األساسية 

   يل ذوات التحصالطالبات  أكبر، خاصةً  قدراتهن في الدروس واألعمال الكتابية بصورة   فق  تقدم الطالبات و
 المنخفض.

 الصف السادس.بيزية تقان في اللغة اإلنجلنسب اإل 

 

 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  ي ف مناسبة   وثقة   بحماس  تشارك أغلب الطالبات
نشطة األ ر  ب  ، ع  عموًماالحياة المدرسية الدروس و 

مامهن تاحة أالصفية التي تتفاوت فيها الفرص الم  
ل مسئولية للمشاركة في أهداف الدروس، وتحم  

عة، متنو الالصفية التعلمهن، إضافًة إلى األنشطة 
التعليم اإللكتروني، وفعاليات اإلذاعة أنشطة ك

مشروع "جوهرة األندلس"، وبرامج كالصباحية، 
أمامهن ، التي لم تتح كاأللعاب الذهنيةالفسحة 
اهمتهن مس قيادتها. عالوةً علىتولي ل الكافية الفرص
 والفطور الصباحي. ،ستقبالاال ت ي:في فعالي

  ت شعر معظم الطالبات بالطمأنينة النفسية، ويلتزمن
سامح بت مًعا القوانين واألنظمة المدرسية، ويتعايشن

ما ع الثقافات فيتنو  من رغم على الوانسجام وتآلف، 
بينهن، وتزايد أعدادهن، كما يظهرن سلوًكا قويًما، 

خلو الواقع من المشكالت السلوكية؛ بخالف  صاحبه
جراءات ت فيها اإلذ  قة التي ا تخ  المشكالت الموث  بعض 
المدرسة سلوك الطالبات  تز عز  . وقد الالزمة

نجمة "، و"إشراقة األندلس"عدة، مثل:  روعاتمشب
 ؛ مما انعكس على شعورهن باألمن النفسي."األندلس

   ا، ا عاليً ا وطني  تظهر معظم الطالبات انتماًء وحس
 عززته المدرسةووعًيا بثقافة البحرين وتراثها، 

مشاركتهن في المهرجانات واالحتفاالت الوطنية، ب
ي، صرح الميثاق الوطنة مهرجان البحرين أواًل، وزيار ك

والمشاركة في ركن التراث الشعبي. إضافًة إلى إلقاء 
أبيات من الشعر في حب الوطن خالل الطابور 

 والفسحة.

  تلتزم معظم الطالبات بمواعيد الحضور المنتظم إلى
 ،التأخرمحدودة من حاالت  مع وجودالمدرسة، 

والغياب دون عذر مقبول ضمن المخالفات السلوكية 
 لدى الطالبات.

   ناسبة  م تعمل أغلب الطالبات مًعا، ويتواصلن بصورة 
، مع تفاوت مستوى وفعاليات الفسحة في الدروس

 والتفاعل اإليجابي فيما بينهن.المناقشة والحوار، 
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 م الذاتي بصورة  مناسبة، خالل مهارة التعل   ظهرت
الدروس، كالبحث عن مصطلحات جديدة للدرس، 
وكلمات تحتوي على "مد بالواو" من القصص 

ما ك ،الخارجية. إضافةً إلى إعداد البحوث والمطويات
 في العلوم والتربية األسرية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ولية، وتوليهن األدوار القيادية.وقدرتهن على تحمل المسئ ،ثقة الطالبات بأنفسهن 

 الذاتي. تعلمقدرة الطالبات على ال 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  توظ ف أغلب المعلمات إستراتيجيات وأساليب تعليم
والتمثيل، والقبعات  م متنو عة، مثل: التعلم باللعبوتعل  

م، ل  الست، وحل المشكالت، واألسئلة من أجل التع
في الدروس  خاصةً وأسلوب "فك ر، زاوج، شارك"، 

الفصل، معلم الجيدة، كما في بعض دروس نظام 
وت يتفافي حين والرياضيات في الحلقة الثانية، 

ثر رضية التي شك لت أكفي الدروس الم   هاتوظيفهن  ل
من نصف الدروس، والتي كانت المعلمات محوًرا 
 مللعملية التعليمية في بعضها، مع توظيف التعل  

لطالبات، األدوار  الجماعي والثنائي دون وضوح  
دروس، ، أما بقية الهن  فيهاوالتركيز على المتفوقات من

 .فقد و ظِّفت اإلستراتيجيات التعليمية فيها بمستوى أقل

  تستخدم أغلب المعلمات الموارد التعليمية المتاحة
مناسبة، كالسبورات الفردية، والنماذج  بصورة  

والمجسمات، والبطاقات التعليمية، فضاًل عن توظيف 
ارض التقنيات الحديثة، كالسبورة الذكية، والع

اإللكتروني، وأدوات التمكين الرقمي، مثل: رمز 
، والصور رباعية األبعاد (QR)االستجابة السريعة 

(4D). 
   ن م مناسبة   تدير أغلب المعلمات دروسهن  بصورة

م، والتسلسل المنطقي في عرض نظ  حيث التخطيط الم  
 الحسن، وتدفعهن   ز سلوك الطالباتالدروس، وتعزِّ 

و عة متن يةنحو المساهمة في الدروس بأساليب تعزيز 
عبارات التشجيع والثناء، والنجوم، والحلوى، والهدايا ك

الرمزية، فضاًل عن توظيفهن  لوحة التعزيز الجماعي 
في  مالتعل  "جواهر األندلس"، إال أن  استثمارهن  وقت 

مجريات أغلب الدروس لم يكن فاعاًل، من حيث سرعة 

ين جزئياتها، أو اإلسهاب في بعض أنشطتها، االنتقال ب
االستهاللية منها؛ مما أث ر في فاعلية التقويم  خاصةً 

 في دروس العلوم. الختامي، خاصةً 
  ت قي م المعلمات أداء الطالبات في أغلب الدروس

لشفهية اكالتقويمات باستخدام أساليب تقويم متنو عة، 
تمكين وات الوالكتابية، والتقويم باألقران، وتوظيف أد

 علمم كما في بعض دروس نظام الرقمي أحياًنا "بلكرز"
 ناسبة  م الفصل، وتتم االستفادة من نتائج التقويم بصورة  

 في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات خاصةً 
، في حين تتفاوت االستفادة منها في منهن المتفوقات

 مساندة بقية الطالبات.

 رور بين ، بالممتفاوتة ورة  تساند المعلمات الطالبات بص
تقديم اإلرشادات والتعليمات الواضحة، إال و ، الطالبات

أن  مساندتهن الطالبات ذوات التحصيل المنخفض لم 
تكن كافية في أغلب الدروس، حيث تكتفين بنقل 

ر  اعي، مما أثم الجماإلجابات من زميالتهن  في التعل  
 تقدمهن  فيها.في 

  لتنمية مهارات فرًصا مناسبةً تتيح أغلب المعلمات 
 ،كالتحليل ،التفكير العليا لدى أغلب الطالبات

ما واالستنتاج، وحل المشكالت، ك ،والتبرير ،والتفسير
في بعض دروس الحلقة األولى والرياضيات واللغة 

 العربية في الحلقة الثانية.
   ات من الواجب بقدر  مناسب   الباتكلِّف المعلمات الطت

تظم، إال من هشب تي يتم تصحيحها بشكل  المنزلية، ال
التمايز في معظمها، مع التفاوت في  نراعييال  نأنه

 دقة تصويبها، وتقديم التغذية الراجعة حولها.
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   يراعى التمايز، وتحدي قدرات الطالبات بصورة 
شطة واألن ،متفاوتة، عبر األسئلة الشفهية المفتوحة

أفضلها  جاء ،الكتابية التي تتطلب عمًقا في التفكير
 .دروس الرياضيات بالحلقة الثانيةبعض في 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 نتاجيتها.إأكبر؛ لزيادة  في الدروس بصورة   مالتعل   ستثمار وقتا 

  ًذوات التحصيل المنخفض. المساندة التعليمية للطالبات، خاصة 

  أكبر. الفاعل، والملبي لالحتياجات التعليمية المختلفة للطالبات بصورة  التقويم 

 .تنمية مهارات التفكير العليا، وتحدي قدرات الطالبات 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

   اتدعم المدرسة طالباتها على اختالف فئاتهن أكاديمي 
في البرامج التعليمية، وتتابعهن بصورة  مناسبة، كما 

لطالبات ذوات تقوية البرنامج "الحصاد" في دروس 
رونية" لكتنة اإلالتحصيل المنخفض، إضافًة إلى "المدو  

ية، الفنالبرامج و  ،ت والمتفوقاتللطالبات الموهوبا
ي لغتهن الالتلطالبات ادعم تكما . والثقافية ،والرياضية

من خالل  كذلك، مناسبة بصورة   غير العربيةاألم 
م ل  عفي حين تحظى طالبات صعوبات الت موثق،برنامج 

 بهن في صفدة في البرنامج الخاص بمساندة جي  
لم يشمل جميع  هذا البرنامجأن  إال"الفراشات"، 

 ؛احتياجهن إليه من رغمعلى ال الطالبات المعنيات
في برنامج دراجهن األمر الذي دعا المدرسة إلى إ

 "الحصاد".
   ة  بصور  طالباتها الشخصية لبي المدرسة حاجاتت 

 تابعوت مساعدات العينية والمادية،تقديم البمناسبة، 
زة لمعزِّ االحصص اإلرشادية بتقديم تطورهن الشخصي 

 التوعوية، كمحاضرةوالمشروعات والمحاضرات م، قي  لل

 ؛"ندلسمشروع "ملكات األو عن سن البلوغ والمراهقة، 
 متابعة الحاالت السلوكية لالنضباط الطالبي، إال أن

 .توثيق أدق وأشملإلى تحتاج 

  ت ثري المدرسة خبرات أغلب الطالبات واهتماماتهن
المختلفة بمجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات 

 :يالالصفية، مثل: المسابقات الخارجية، كمسابقت  
نشطة أ، و القرآن الكريم التي حققن فيها المركز األول

 :يكزيارت   ،الزيارات الخارجيةو لجنة المرور والنظام، 
لرغم اعلى متحف البحرين العسكري، وخفر السواحل، و 

تناسب وأعداد تال  هااألنشطة إال أن تنو ع هذهمن 
 ا.الطالبات المتزايدة سنوي  

 ؛ لتوفير بيئة  مناسبة تتخذ المدرسة إجراءات عدة 
كتنفيذها عملية اإلخالء، آمنة لمنتسباتها،  صحية  
البرامج الصحية، مثل: "صحتي في لياقتي"، وتقديم 

  .نصراف اآلمنوتطبيق مشروع "باصات أندلسية" لال
   د؛ لتهيئة الطالبات الجدمالئًما م المدرسة برنامًجا قد  ت

م ن ويسر،  ساهم في استقرارهن بسهولة   لبرامج ات ض 
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 تهيئما . كاهالترفيهية، والجوالت التعريفية بمرافق
النتقال إلى الحلقة الثانية لطالبات الصف الثالث 

 ،موأساليب التقوي الدراسية طبيعة الموادبتعريفهن 
تهيئة ل إضافةً إلى الزيارات الميدانية للمدارس اإلعدادية

 .طالبات الصف السادس
  ِّن بإدراجه ةاإلعاقم المدرسة دعًما للطالبات ذوات ت قد

 اهأوراق ، وتكبيراتاالمتحانأثناء خاصة  في لجان  

النظر، غير أن ضعف من  نعانييلالتي للطالبات ا
ظيف تو ك دعم أكبر من الحاالت تحتاج إلى قلياًل  اعددً 

 .النطق اختصاصية الضطرابات

   حل ك، لدى الطالباتالتواصل  اتمهار المدرسة، نمي ت
أثناء  ةً خاصمتفاوتة،  بصورة  اء المشكالت، والنقد البن  

.الدروس

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   وبتوفير اختصاصية الضطرابات النطق.أكبر مادي ا دعم الطالبات ذوات اإلعاقة، بصورة ، 

   حصيل المنخفض، ذوات التالطالبات أكبر، خاصًة  تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات بفئاتهن المختلفة، بصورة
 غير الملتحقات بالبرنامج. مالتعل   وطالبات صعوبات

  واهتماماتهن. هنخبراتز من يتناسب وأعداد الطالبات، ويعز  بما  ؛الفاعلة األنشطةزيادة 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

   تشاركية على تخريج جيل واع  ال المدرسةرؤية ز رك  ت
االت رجمت في مجت   قدم اإلسالمية، و القي   مثقف، ملتزم  

ضل أف جاءت بصورة  مناسبة،  العمل المدرسي بصورة  
 .األخالقيةم في التزام الطالبات القي  

  ظيف و بتت قي م المدرسة واقعها( تحليلSWOT ،)
نتائج و مستفيدًة من نموذج المدرسة البحرينية المتميزة، 

اجتماعات فريق التحسين الداخلي، وحوارات األداء، 
 واستطالعات الرأي، غير أن تقييمها الذاتي تفاوت في

 كما في تقييمها لمستويات الطالباتدقته، و  شموليته
ف سق م، وجاءاألكاديمية، وعمليتي التعليم والتعل  

ارة التقييم استم في اتقييمهتباين مرتفًعا، فالتوقعات 
 األحكام التي أصدرها فريق المراجعة.مع  الذاتي

   من بعض  على للمدرسة ستراتيجية اإلخطة ز الركِّ ت 
العمل المدرسي، كرفع نسب اإلتقان، وتحسين أولويات 

 ورة  رجمت أهدافها بصت  وقد م، عمليتي التعليم والتعل  
في مجاالت العمل المدرسي، في ظل  التفاوت  مناسبة  

في التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وقل ة ربط معايير 
 .المتابعةودقة في الخطة  بأولويات التطوير النجاح

 ن ع ،ت لب ي المدرسة احتياجات المعلمات التدريبية
، م الداخليبرامج فريق جودة التعليم والتعل   طريق

 واجتماعات األقسام، وتنفيذ الورشالزيارات التبادلية، ك
 و"التقويم من أجل ،الداخلية والخارجية، مثل: "التمايز"

 ،الجددم"، مع دور ملحوظ في دعم المعلمات التعل  
 الفصل غير المتخصصات معلم وبعض معلمات نظام

، كالجلسات الفردية، وتزويدهن األساليبببعض 
ج من ذنما سبيل المثال، بحقيبة مساندة تحتوي على

ي ف إال أن التفاوت في متابعة أثر ذلكخطط الدروس، 
ن ، والتركيز حيظل عدم ثبات المعلمات، كقسم العلوم

كبر من أ تقييم الزيارات الصفية على اإلجراءات بصورة  
اوتة متف انعكس بصورة  اإلنجاز األكاديمي للطالبات؛ 

 .على أداء المعلمات
 إلهام المعلمات، وبثلعب القيادة المدرسية دوًرا في ت 

روح العمل ب، و تطويرالهن  نحو ديوالدافعية ل ةالحماس
مثل: "شموع عدة، ، بتطبيق برامج الفريق الواحد

 ا فياألندلس" و"إبداعات أندلسية"؛ أثمرت ترابطً 
ية في فاعل ا مناسًباتقدمً  وحققتالمجتمع المدرسي، 
 ة السابقة.جعالمرابنتائج  م مقارنةً عمليتي التعليم والتعل  

بعض المعلمات للقيام بمهام  هاتفويضإضافًة إلى 
 المعلمات األوليات في معظم المواد األساسية.

   الطالبات  مت وظ ف المدرسة مرافقها ومواردها لتعزيز تعل
، ممناسبة، كتوظيفها مركز مصادر التعل   بصورة  

ذلك  وعلى الرغم من والسبورات الذكي ة، ومختبر العلوم.
المدرسة تحتاج إلى تحسين مرافقها لتتناسب وعدد فإن 

الطالبات المتزايد، كزيادة عدد دورات المياه، وتوسعة 
 المقصف المدرسي.

  تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما
مناسبة، كتطبيقها  يعزز خبرات الطالبات بصورة  

ارة ، وزيبرنامج "مًعا" بالتعاون مع شرطة خدمة المجتمع
تتواصل مع أولياء كما ، معرض السالمة المرورية

أمور الطالبات، وتستجيب لبعض مقترحاتهن، كإتاحة 
 لمة تثقيفية في الطابورالفرصة لولية أمر بإلقاء ك

الصباحي.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 حة، وآليات بمؤشرات أداء واض الخطة اإلستراتيجية واالستفادة من نتائجه في بناء، وشموليته تيدقة التقييم الذا

 .متابعة دقيقة
 .دقة تقييم الزيارات الصفية، ومتابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروس 
  اه.الطالبات المتزايد، كالمقصف المدرسي ودورات الميمرافق المدرسة من حيث توافرها وكفاياتها، بما يتناسب وعدد 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 األندلس االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Andalus Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 7891 سنة التأسيس
 937مجمع  - 3709طريق  - 065 مبنى العنوان

 الجنوبية الرفاع الشرقي/ المدينة/ المحافظة 

 71600171 الفاكس 71605075 أرقام االتصال

 alandalusprg@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 70-6 الفئة العمرية للطلبة

 (76-7الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

7-6 - - 

 813 المجموع 813 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل الجيد االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 76 77 71 1 2 1 2 2 4 3 6 7 الصف
 - - - - - - 6 6 6 7 0 7 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (71األول )
 - (77الثاني )
 - (76الثالث )

 فنية 08وإدارية،  70 عدد الهيئة اإلدارية
 10 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنة واحدة في المدرسة التي قضاها المديرالمدة 

 االمتحانات الخارجية

  امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية بالصف
 .السادس

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

 المدرسةالمستجدات الرئيسة في 

  0570مديرة المدرسة في شهر أكتوبر تعيين. 

  لرابع اصفوف: من صف لكل شعبة في الحلقة الثانية، بمعدل شعب إضافة ثالث
 والخامس والسادس.

 


