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 المقدمة

 

من قبل  ثالثة أيامإجراء 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 تجرىعن ال والوثائق المهمة األخرى، فضاًل المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
 ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
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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 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(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  ةستفادالاو  ،تهوشموليالتقييم الذاتي للمدرسة دقة 
ستراتيجية، اإل تهاخطل الجيد ءبناالفي نتائجه من 

بأهداٍف  التشغيلية خططانبثقت عنها الالتي 
جيدة على مجاالت  انعكست بصورةواضحة؛ 

دى لمستويات عالية أثمرت و  ،العمل المدرسي
في االمتحانات لغالبية العظمى من الطالبات ا

 نظام توحيد المسارات.خاصة في  ،الوزارية
  بثقة وحماس في الحياة  الطالباتمساهمة معظم

في  الذي برزالحسن سلوكهن ب المدرسية؛ معززةً 
 هنمثلشعورهن باألمن النفسي، وتو ، تصرفاتهن

، إضافة إلى قدرتهن على واإلسالميةالوطنية قيم ال
التي  الالصفية،تولي األدوار القيادية في األنشطة 

 .متقدمةمراكز فيها  يحرزن
 للطالبات  والشخصية التعليميةحتياجات الا تلبية

اإلبداع  مراكز برامجمن خالل  بصورة فاعلة

عندما  ، خاصةدعمرامج البو  ،ودروس التقوية
 تكون لديهن مشكالت.

   الطالبات، بين في مراعاة التمايزت المعلمات تفاو 
 في األنشطة واألعمال الكتابية.وتحدي قدراتهن 

  لرفع الكفاءة المهنية ؛مختلفةتقديم برامج 
 :أقسامواضحة في  بصورةٍ  ظهر أثرها للمعلمات؛

في نظام  التجاريةالمواد و  العلوم،و  ،اللغة العربية
في  المواد التخصصيةوقسم توحيد المسارات، 

في  ،للتعليم الفني والمهني نظام التعليم المطور
قسَمي:  في أقلظهر أثر ها بصورة  حين

حيث تأثرت  ،الرياضيات، واللغة اإلنجليزية
الدروس فيهما بالتفاوت في إدارة وقت التعلم، 
وتوظيف نتائج التقويم في تلبية االحتياجات 

تحصيل التعليمية، خاصة للطالبات ذوات ال
.المنخفض
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  تقييم ذاتي شامل ودقيق.أساس ستراتيجي المبني على إلالتخطيط افاعلية 

  وشعورهن باألمن النفسي، وتمثلهن قيم المواطنة، ومساهمة معظمهن بثقة وحماس  ،الحسنالسلوك الطالبات التزام
 في الحياة المدرسية.

  المقدمة لفئات الطالبات المختلفة، وتعزيز خبراتهن واهتماماتهن  -التعليمية والشخصية  -برامج الدعم والمساندة
 وميولهن باألنشطة الالصفية المتنوعة.

 
 

 التوصيات
  بحيث تركز على:بصورة أكبر إستراتيجيات تعليم وتعلُّم فاعلةتوظيف متابعة أثر برامج التنمية المهنية في ، 

ة خاص ،المنزلّية الدروس والواجبات التعليمية للطالبات في االحتياجات في تلبية نتائج التقويم من االستفادة –
 الطالبات ذوات التحصيل المنخفض

 التوظيف األمثل لوقت التعلُّم؛ لرفع مستوى اإلنتاجية في الدروس –
 .الصفية توظيف التمايز وتحدي قدرات الطالبات في األنشطة –

  الموارد البشرية، المتمثل في: المعلمات األوليات ألقسام: اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.سّد نقص 
 
 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 أداء المدرسة من المستوى المرضي إلى  اعارتف
جميع وفي  ،المستوى الجيد في فاعليتها العامة

 مجاالت المراجعة.
  توافق تقييم المدرسة لواقعها في استمارة التقييم

 التي توصل إليها فريقمع األحكام الذاتي 
في فاعليتها وكذا مجاالت المراجعة  المراجعة
 الخمسة.

  بصورة المدرسة لواقعها وبرامجها وفعالياتها تقييم
واالستفادة منه في بناء خطتها دقيقة وشاملة، 

الذي عكس منهجيتها و ، ةجيدبصورة تيجية اإلسترا

حداث ،في تحقيق رؤيتها الطموحة الواضحة  هاوا 
 .مجاالت العمل المدرسيفي تطوير التحسين و ال

  هناهتماماتوتنمية  ،الطالباتتعزيز خبرات، 
التي  إقامة الفعاليات واألنشطة المتنوعةبوميولهن 

تطورهن الشخصي، ورفع في  ت بإيجابيةساهم
حرازهن المراكز المتقدمة مستوياتهن األكاديمية ، وا 

 .والخارجي المحلي ينعلى النطاق
  تحسين المدرسة بيئة التعلم على الرغم من قدمها؛

والتعلم، مستغلًة  ميلتجعل منها بيئة جاذبة للتعل
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مقهى بن مثل: "ساحاتها ومرافقها في ذلك، 
 .وركن "االسترخاء" ،فارس"

 " أثره  اتضحوالذي  تمكُّن" ؛التمهُّنتفعيل مشروع
على  في عمليات التعليم والتعلم،جلية  بصورة

في نقص القيادة الوسطى بالمدرسة الرغم من 
 والعلوم. ،والرياضيات ،اللغة اإلنجليزية :أقسام
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 المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 وطالبات ت حقق طالبات نظام توحيد المسارات ،
الالتي و  - المسارات العلمية واألدبية والتجارية

 -% من طالبات المدرسة تقريًبا 90ي شكلن 
نسب نجاح مرتفعة في االمتحانات الوزارية في 

، تراوحت ما بين 2016-2015العام الدراسي 
كما ي حققن نسب إتقان مرتفعة %، 100% و80

المساقات  ومرتفعة جد ا في الغالبية العظمى من
والمواد  ،، خاصًة مساقات اللغة العربيةالدراسية

العلمية والتجارية، باستثناء انخفاضها في قلة 
( 363ريض)، و(366ريض)منها، مثل: 

، بالمسار األدبي (217إنج)بالمستوى الثالث، و
الية المستويات الجيدة وتعكس تلك النسب الع

طالبات فيما يقارب نصف التي ت حققها ال
 الدروس.

 مستويات  "التلمذة" ت حقق طالبات النظام المطور
أداء عالية جد ا في المساقات الفنية، في حين 
 ي حققن مستويات متفاوتة في المساقات األساسية،

وتتوافق نسب %، 100و% 50تتراوح ما بين 
النجاح المرتفعة في مساقات اللغة العربية 

في حين بالمستويات الثالثة مع نسب اإلتقان، 
قات الرياضيات واللغة تتباين معها في أغلب مسا

 اإلنجليزية.
 الدراسي تحقق المدرسة المركز الرابع في العام 

في مجموع قيم مؤشرات  ،2015-2016
 .مدرسة ثانوية 33من بين  التحصيل

  ت حقق طالبات الصف الثالث الثانوي في
إلى  2014االمتحانات الوطنية في األعوام من 

، مستويات متفاوتة في اللغة العربية، 2016
 ؛حّل المشكالتغة اإلنجليزية، و ومنخفضة في الل
على % 14و%، 20و%، 54بلغت في آخرها 

 .الترتيب
  اللغة العربية  اتتكتسب معظم الطالبات مهار

 األدبية،تحليل النصوص د، كمهارة بمستوى جي
اللغة  والتحدث فيوكذلك مهارات القراءة الجهرية 

ظهر توظيفهن مهارات الكتابة في حين اإلنجليزية، 
في التعبير الوصفي بمستوى أقل. كما يكتسبن 

واالستنتاج  ،كالتجريب ،المفاهيم والمهارات العلمية
في المساقات العلمية بمستوى أعلى من المتوقع، 

 خاصًة في األحياء والكيمياء.
  تتقن معظم طالبات المسار العلمي مهارات

، ات التكامل والتفاضلالرياضيات كتوظيف نظري
تتفاوت طالبات المسار التجاري في  في حين
 .الهندسية المهاراتاكتساب 

  ات الفنية في معظم طالبات التلمذة المهار تكتسب
المساقات التخصصية بمستوى جيد، كصيانة 
األجهزة الطبية، وتوظيف الوسائط المتعددة، 

طالبات المسار التجاري وبالمستوى نفسه تكتسب 
التي مهارات المحاسبة ، باستثناء المهارات التجارية

 بمستوى أقل.يكتسبنها 
 ت حقق الطالبات تقدًما فاعاًل في الدروس الجيدة، 

وفي األعمال الكتابية التي برز فيها تقدمهن بصورة 
كما في مساقات األحياء، في حين  ،واضحة

ما بين  يتفاوت تقدمهن في الدروس المرضية
 معا جاء متوافقً  ذيالو  المستويين الجيد والمرضي،
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ظهر تقدم  بينمااألعمال الكتابية فيها،  تقدمهن في
، أقل الطالبات ذوات التحصيل المنخفض بصورةٍ 

في الوقت الذي يتقدمن فيه بصورة جيدة في مراكز 
التقوية خارج الدروس، خاصًة في اللغتين العربية 

 .واإلنجليزية والرياضيات

 وفق  - تحقق الطالبات المتفوقات والموهوبات
تقدًما جيًدا في األنشطة الالصفية،  -قدراتهن

وي حرزن مراكز متقدمة في المسابقات، كالمركز 
"، و"المذيع المتميز"، I click" :مسابقتي   األول في

 والمركز الثاني في جائزة النعيم للثقافة العامة.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بصورة أكبر. في الدروس واألعمال الكتابيةذوات التحصيل المنخفض التقدم الذي ت حققه الطالبات 

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 وثقةٍ  ،كبير تشارك معظم الطالبات بحماس 
حيث بالنفس في الحياة المدرسية،  ةٍ واضح

ويبدين  ،في عرض نتاج المجموعاتيشاركن 
 القياديةَ  يتولين األدوارَ ، كما حولها آراَءه ن  

بفاعلية، كدور "المعلمة الطالبة" في الدروس، 
إذ  ؛المدرسية وعاتوخالل قيادتهن الفرق والمشر 

تبرز مشاركاتهن في اللجنة االستشارية الطالبية، 
، نشر القيمى بعنَ الذي ي   التطوعي "رهَ ز  " :وبرنامج

في مراكز اإلبداع، الفاعلة إضافةً إلى مشاركاتهن 
أولمبياد  :كمسابقتي   ،الخارجية بقاتوالمسا

 الخطابة باللغة العربية.و الرياضيات، 
 تلتزم الطالبات السلوك الحسن داخل الصفوف، 

احتراًما واضًحا  نظهر وفي أرجاء المدرسة، وي
؛ مما انعكس إيجاًبا لمعلماتهن وزميالتهن والزوار

إضافة إلى ، على شعورهن باألمن النفسي
وسالمة ة على نظافة البيئة المدرسي محافظتهن
 مرافقها.

  تبدي معظم الطالبات حس ا وطني ا، وفهًما واضًحا
للتراث، والعادات والتقاليد البحرينية األصيلة، 

تزدان  والجداريات، التيباعتنائهن باألركان التراثية 
بالمالبس الشعبية، إلى جانب مشاركتهن في 

"الشعر  :الفعاليات المعززة للمواطنة كمهرجاني  
سابع"، و"االستقالل التراثي األول"، كما الشعبي ال
القيم اإلسالمية، التي انعكست على يلتزمن 

بخشوع لتالوة اآليات القرآنية في إنصاتهن 
في المسابقات الدينية،  الطابور، ومشاركتهن

كمسابقة القرآن الكريم التي تنظمها واحات القرآن 
حرزن فيها مراكز يالتابعة لجمعية اإلصالح، و 

 متقدمة.
  ،تتواصل معظم الطالبات مًعا بصورة فاعلة

وينسجمن فيما بينهن عند قيامهن بالمهام الجماعية، 
بفضل ما لديهن من مهارات تواصلية، مثل: 
بداء الرأي، واإلقناع، والنقد، واإلصغاء،  الحوار، وا 
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وليات فيما ئوالمبادرة بدعم زميالتهن، وتوزيع المس
 في األنشطة. نبينه

 البات الحضور المنتظم للمدرسة، تلتزم أغلب الط
عدم و بخالف الغياب الجماعي في بعض المناسبات 

على ، بعد الفسح مواعيد الدروس منهنفئٍة  التزام
تخذها تاإلجراءات التحفيزية التي  من رغمال

 "دانات االستقالل". :المدرسة، كمشروع

  تظهر أغلب الطالبات قدرات مناسبة على التعلم
الشبكة العنكبوتية في البحث، الذاتي، كتوظيفهن 

( للتجريب العلمي، Crocodileوبرنامج )
مثل: "اقرأ  ،التي تشجع على القراءة وعاتوالمشر 

 الدنيا تزدان"، و"مقهى بن فارس".تَر 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بصورة أكبر.قدرة الطالبات على التعلم ذاتي ا 

 المواعيد أثناء اليوم الدراسي.الحضور و التزام أكبر للطالبات ب 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

  جيد"التعليم والتعلم" 
 

 مبررات الحكم
 

  ّف المعلمات في الدروس الجيدة إستراتيجياتتوظ 
تعليمية متنوعة وفاعلة، تكون فيها الطالبة محور 
العملية التعليمية، مثل: حّل المشكالت، والتعلم 
التعاوني المحدد األدوار، والمعلمة الطالبة، والعصف 

"؛ مما شارك  -زاوج  -الذهني، وتمثيل األدوار، و"فكر  
أكسب معظم الطالبات المهارات والمعارف والمفاهيم 

اإلستراتيجيات ة تلك ر أن فاعليبمستويات جيدة، غي
في الدروس المرضية، كبعض دروس  تفاوتت

مساقات التلمذة، مع محدودية بعض الرياضيات و 
 قليلة.وهي  فاعليتها في الدروس غير المالئمة

 المعلمات موارد تعليمية فاعلة، كالعارض  وظفت
اإللكتروني، والمختبرات االفتراضية، والكاميرا 

(، وأوراق I Padسيب وأجهزة )الوثائقية، والحوا
العمل؛ مما ساهم في إثارة دافعية معظم الطالبات 

 نحو التعلم.
  تدير المعلمات الدروس الفاعلة بصورة منظمة

قدمن يخططن للمواقف التعليمية، و يومنتجة، حيث 
وفرن بيئة تعليمية ياإلرشادات والتعليمات الواضحة، و 

م، إال أن وقت التعل هنهادئة، إضافة إلى استثمار 
الدروس المرضية تأثرت باإلطالة بعض اإلنتاجية في 

السرعة في تنفيذ األنشطة بأو  ،في بعض جزئياتها
األمر الذي أثر في تلبية احتياجات  ؛الصفية

خاصة  ،الطالبات التعليمية على اختالف فئاتهن
، كما في بعض المنخفض التحصيلالطالبات ذوات 

 والرياضيات.دروس اللغة اإلنجليزية، 
  تعزز المعلمات مشاركة الطالبات في الدروس

بأساليب تحفيزية فاعلة، كالعبارات التشجيعية، 

مشاركة والهدايا الرمزية، والتصفيق؛ مما ساهم في 
 .بحماس فيها الطالباتمعظم 

  ،تتنوع أساليب التقويم من أجل التعلم بين الشفهية
اعية، وتقويم والتقويمات التحريرية الفردية منها والجم

األقران، عالوة على التجريب العملي، كما في دروس 
االستفادة من ويتم والعلوم،  ،والتلمذة ،المواد التجارية

 نتائجها في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات
، بفئاتهن المختلفة بصورة جيدة في أغلب الدروس

في حين دروس اللغة العربية والعلوم،  خاصًة في
عمومية التغذية الراجعة ب الدروسعض تأثرت ب

التأكد من حدوث التعلم،  مدىالمقدمة للطالبات، و 
 لطالبات ذوات التحصيل المنخفض.دى اخاصة ل

  تنّمي المعلمات مهارات التفكير العليا لدى الطالبات
، كمهارات التفكير نتستثير تفكيرهجيدة بصورة 

الناقد، وتحليل النصوص في اللغة العربية، 
ستنتاج، واالستقصاء في العلوم، وحّل واال

والتفسير في  ،واكتشاف الخطأ ،المشكالت
 الرياضيات.

  ّف المعلمات الطالبات بقدر مناسب من األنشطة تكل
الصفية والواجبات البيتية، التي ي راعى في أغلبها 

من ، الطالبات بصورة متفاوتة قدرات يالتمايز وتحدّ 
خالل التدرج في عرض األنشطة والواجبات، كما في 
بعض دروس العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، 

تقديم التغذية الراجعة و  في تصحيحهاكما يتفاوتن 
 .حولها
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 لزيادة إنتاجية الدروس. ؛استثمار وقت التعلم بصورة أكبر 

  ذوات  الطالبات ، خاصةبصورة أكبر من نتائج التقويم في تلبية احتياجات الطالبات ومساندتهناالستفادة
 التحصيل المنخفض.

 .توظيف التمايز في الدروس واألعمال الكتابية، وتحدي قدرات الطالبات بفئاتهن المختلفة 

 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ت لبي المدرسة احتياجات الطالبات التعليمية
 :بدعمهن عموًما في برنامجبصورة فاعلة، 

ة الطالبات مشارك"خطوة إلى األمام"، و 
في األنشطة والبرامج المتنوعة، مثل:  المتفوقات

"قائدات المستقبل"، وتكريمهن ضمن فعالية 
"أوائل االستقالل"، وبصقل مواهب الطالبات 

الداخلية  المسابقاتتهن في بمشاركالموهوبات 
 ،والخارجية التي يحرزن فيها مراكز متقدمة

لواني" و"الخطابة "أ :كالمركز الثاني في مسابقتي  
 ."باللغة العربية

  تحظى الطالبات ذوات التحصيل المنخفض
بدعم جيد في دروس التقوية، وبالمثل الطالبات 
الالتي لغتهن األم غير العربية ضمن 

 "نادي الهنوف". :برنامجهن
  ،ت لبي المدرسة االحتياجات الشخصية لطالباتها

وتعزز تطورهن الشخصي؛ بعقد الجلسات 
اإلرشادية، والبرامج الفاعلة التي تعزز القيم 

"شخصيتي تميزي"، وتساندهن  مثل: ،اإليجابية
تكون لديهن مشكالت، وتتابع بعناية  عندما

ل كاإلهماالخاصة، حثيثة الحاالت المرضية و 
 الدراسي.

  تعزز المدرسة خبرات الطالبات، وتنمي ميولهن
واهتماماتهن، بنطاق واسع من األنشطة 

مثل: أنشطة اللجان في الالصفية والفعاليات، 
و"اإلعالمية  ،الفسحة "كـتحدي القراءة"

وبتفعيل مراكز التنمية المستدامة الصغيرة"، 
و"أصيل"،  ،(Globeوالتطويرية، مثل:)

 .والجماعات المدرسية، كالجماعات المهنية
  ،توفر المدرسة بيئة صحية آمنة بصورة منتظمة

مثل: "أمني في  ،بتنفيذ البرامج التوعوية
 ولهاسالمتي"، والتدريب على عمليات اإلخالء، 

التي  آلثارلتغلب على بعض اافاعلة في  جهود
المدرسي، وموقع  قد تنجم عن قدم المبنى

 .لضمان انصراٍف أكثر أمًنا للطالبات ؛سةالمدر 
  ّئ المدرسة طالباتها الجدد بالبرامج اإلرشاديةت هي 

الطالبات للمراحل التالية من وت ِعّد ، الفاعلة
التعليم أو التوظيف بالتدريب على إعداد السير 
الذاتية، والمقابالت الشخصية، والتدريب 

 "جامعتي مستقبلي". :الميداني، وتفعيل مشروع
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  تدعم المدرسة الطالبات ذوات اإلعاقة بصورة
فاعلة، برعايتهن ومتابعة حاالتهن، ودعمهن 

مشاركتهن في األنشطة الالصفية، و  ،انفسي  
 ن فيها مراكز متقدمة،حرز التي ي المسابقاتك
 "التصميم". :المركز الثاني في مسابقةك

 عزز المدرسة المهارات الحياتية بصورة جيدة، ت
التعامل مع بعض  فنكاة، و من خالل المحا

عادة  وظائف سوق العمل، واألجهزة الطبية، وا 
 التدوير لمخلفات البيئة، ومهارات حلّ 

 مشكالت، والعمل اليدوي والتطوعي.ال
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 انصراف الطالبات بصورة أكبر. متابعة 
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 المخرجات والعملياتضمان جودة 
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ّكز رؤية المدرسة التشاركية، الطموحة على ت ر
تضافرت جهود وقد اإِلبداع والت ميز، والريادِة، 

لتحقيِق مضامينها  وشركائها م نتسبات المدرسة
عمِلي ا بدرجة جيَِّدة؛ مم ا ساهم في االرتقاء بجميع 
جوانب العمل المدرسي، ال سيما جودة مخرجات 

 نظام توحيد المسارات.
  ،تقّيم المدرسة واقعها، وجودة برامجها، وفعالياتها

مشروع المدرسة كمعاييِر بتوظيف أدوات ِعد ة 
ش يخ حمدان بن راشد البحرينية المتميِّزة، وجائزة ال

تقييِم، هذا النتائج  من وتستفيدآل مكتوم التعليمية، 
فية،  يارات الص  ، الت حليل الد وري للنتائجو والزِّ

في بناء خّطتها وتوصيات المراجعة الس ابقة 
 بالشمولية، ووضوحاإلس تراتيجية التي اتسمت 

مع ارتباط مؤشِّرات األداء، دقة األهداف، و 
  .منهجي ة الم تابعةوضوح و تشغيلية بها، الخطِط ال

  ت ظهر  استمارة الت قييم الذ اتي تطابًقا بين تقييم
المدرسة في جميع المجاالت، واألحكام التي 

 .توصل إليها فريق المراجعة
  َتسود  العالقات اإِليجابية الجيدة بين منتسبات

يماًنا منو  المدرسة، بكفاءة  القيادة العليا ا 
، والعمل بروح التشاركية :يبدأَ م تعتمد   ؛منتسباتها

الفريق الواحد، ويحتضن  مشروعها "ِقيادات 
من خاللِه عمل ي  ِإذ ؛ مبدعة" منتسباتها المتمّيَزات

وعاِت واللِّجان بتفويِض  الصالحي ات؛ لقيادة المشر 
بمهامِّ المعلِّماِت األولياِت ِفي والقياِم المدرسي ة، 

والعلوم، اللُّغة اإلنجليزية، والرياضيات،  :أقسام
ليم الفنِّّي والمهنّي، ما يتطلبه و  النظام المطّور للت ع 

 :جائزةِإلى جانب تكريمها المنضبطات وظيفي ا بِ 
تخصيص "ركن تحفيزهن ب"الكأس الذ هبي"، و 

 كتكريم لهن على انضباطهن. ؛االسترخاء"
 "درسةبالم يشخِّص "فريق الت نمية المهنية 

، خاصًة هالمنتسباتالتدريبيَة  االحتياجاتِ 
ى بالرِّعاية، لَ األو  المعلمات و الجدد، المعلمات 

حزمٍة تقديم ويلبِّيها عبر "حقيبة المعلِم المستجد"، و 
كِبيرٍة من الورِش الت دريبيِة التي َتندِرج  تحت مظل ِة 

ي: "الت علُّم "التمّهن، تمكُّن"، كورشتَ  :مشروع
 ب"، "والق ب عات السِّت للت فكيِر"، إضافًة إلىبالل ع
: ينِ الجلساِت النقاشية، والتوأمة بين النِّظامَ  عقد

رِش، في الو  توحيد المسارات والنظام المطور
َياراِت الت بادلي ة، وتنظيم  ى الث قافيِّ السنوّي الم لتقوالزِّ

هذا التدريب عكست نتائج ان"نتحاور؛ لنرتقي"، وقد 
الجيدة،  الدروسفي على أداء المعلمات  إيجاًبا

في حين تأثرت بعض الدروس بالتفاوت في 
 .متابعة أثر ذلك التدريب

  ت وظِّف  المدرسة مواردها، ومرافقها الت عليمية
توظيًفا جيًدا، السي ما الم ختبرات العلمي ة، ومراكز 

ي الت غذية، اإلبداِع، ومركز "أنامل ذهبي ة"، ومعملَ 
والخياطِة، إضافًة إلى تخصيص أحد صفوفها 

 المصنعة كمركز للموهوبات. 
 تمع تتواصل  المدرسة بفاعلي ٍة مع شركائها، والمج

ولّي؛ إلثراِء خبرات ّي، واإِلقليمّي، والدّ المحلّ 
ن   مع مركِز المحر ق  منتسباتها، حيث  يتمُّ الّتعاو 

اون ا بالمحاضراِت، والت عي  صح هنالصحي؛ لتثِقيف
مع الوزاراِت الحكومي ة، وبعض المؤس ساِت 
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ة كشركِة طيراِن الخليِج؛ للت طبيِق الخارجيِّ  الخاص 
طالباِت "تكوين" ل :لمساق خدمة الم جتمِع، وبرنامجِ 

 عن المطور الَفنِّيِّ والمهني، فضاًل  الت عليم

"البحرين تتحاور  مع العالم"  :م شاركِتها بمشروع
 ".ISA ِضمن مشروعاِت "المدرسة العالمي ة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر المتابعة الميدانية ألثر برامج التنمية المهنية على أداِء الم علِّماِت في الدروس. 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 االستقالل الثانوية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Esteqlal Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2000 سنة التأسيس
 215مجمع  – 10شارع  – 1220مبنى  العنوان

 المحرقمحافظة المحرق/  المدينة/ المحافظة
 17345321 الفاكس 17343079 17340635 أرقام االتصال

 estaqlal.se.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 سنة 18–16 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 اإلناث - الذكور عدد الطلبة
 منتظمةً  842

 852 المجموع جزئيبشكل  10

 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

 12 11 12 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 المساراتتوزيع الشعب على 

 نظام توحيد المسارات.ل شعب  9 (10األول )
 3 تلمذة.لل شعب 

 (11الثاني )

 4 يعلملمسار الشعب ل. 
 لغات.لمسار األدبي/ شعبتان ل 
 3 تجاري.مسار الشعب لل 
 تلمذة.شعبتان لل 

 (12الثالث )

 4 علوم.لمسار اشعب ل 
 لغات.لمسار األدبي/ شعبتان ل 
 4 تجاري.مسار الشعب لل 
 تلمذة.لل شعبتان 

 فنية 22إدارية، و 28 عدد الهيئة اإلدارية
 142 عدد الهيئة التعليمية
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 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 ، واللغة اإلنجليزية في بعض مساقات المسار التجارياللغة العربية لغة التدريس

 ثالث سنوات في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 امتحانات وزارة التربية والتعليم.  الخارجيةاالمتحانات 
 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب 

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

  2017-2016في العام الدراسي الحالي جديدة تعيينات: 
التربية االجتماعية، و  الموادو معلمات أوليات لألقسام التالية: المواد التجارية،  –

 األسرية
 الجتماعيات(.ل 1للغة اإلنجليزية، و 1ألحياء، ول 1: )منهنمعلمات  6 –

 


