
 

 2017البحرين  مملكة - جودة التعليم والتدريب جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لهيئة© 

 
 
 

 
 

 
 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

 تقرير المراجعة
 
 
 

 الفارابي اإلعدادية للبنين درسةم
 الشمالية المحافظة – مدينة حمد

 مملكة البحرين
 
 
 

 2017مارس  8-6تاريخ المراجعة: 
SG002-C3-R102 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 1                                                                                    2017مارس  8 -6 – الفارابي اإلعدادية للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

  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 قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واألوقد  مراجعين، ستة

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

  توصيات.
 

          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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا 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

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  أولويات  وفق العملبوعي القيادة المدرسية تفاوت
التحسين والتطوير في التخطيط اإلستراتيجي، 

ترتبط بواقع مؤشرات أداء تحديد في  دقتها وتفاوت
 .، وأهدافها الخاصةالمدرسة

  القيادتين العليا والوسطى في مدى تفاوت
؛ المدرسي الواقع تطويرب هماهتماموا هماحرص

تنفيذ عدم فاعلية األمر الذي انعكس سلًبا على 
 وضعف ،وأنشطتها إجراءات الخطط التشغيلية

 متابعتها.آليات 

  ضعف عمليتي التعليم والتعلم، حيث جاءت
؛ الدروس ثلثي فيما يقارببصورة غير مالئمة 
إستراتيجيات التعليم ظيف تو نتيجة عدم فاعلية 

استثمار وقت التعلم، وعدم كفاية  وضعفوالتعلم، 
 التقويم في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب.

  الطالب في جميع المواد معظم مهارات ضعف
نسب اإلتقان ما أدى إلى انخفاض  ؛األساسية

 في الدروس. تقدمهموأّثر سلًبا في  ،فيها هاتدنيو 

  لمشاركة في نحو اانخفاض دافعية أغلب الطالب
الحياة المدرسية، وقلة الفرص المتاحة لهم لتولي 

وتحمل المسئولية خاصة داخل  ،األدوار القيادية
 .الدروس

  في  التعليمية المقدمة للطالب المساندةضعف
األنشطة الموجهة عدا ، الداعمةالدروس والبرامج 

، والتي وطالب صف الدمجلموهوبين منهم، ل
أبدى الطالب وأولياء  وقد، ظهرت بصورة أفضل

 أمورهم رضاهم عّما تقدّمه المدرسة.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  المعززة لمواهب أغلب الطالب واهتماماتهم. الالصفيةاألنشطة 

 
 

 التوصيات
  لرفع األداء العام للمدرسة، واالستفادة من نتائج التقييم  ؛بوزارة التربية والتعليممن ِقبل الجهات المعنية  سريعالالتدخل

، وتضمينها مؤشرات أداء واضحة، وآليات دقيقة التطوير أولويات وفق اإلستراتيجية الخطة تحسين فيالذاتي 
 لمتابعة تنفيذها.

 كسابهم المهارات دى ارفع مستوى اإلنجاز األكاديمي ل  األساسية في جميع المواد الدراسية.لطالب، وا 

  ز على:، ترك  فاعلة إستراتيجيات تعليم وتعلمتوظيف رفع الكفاءة المهنية للمعلمين، ومتابعة أثرها في 
 من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهمالتقويم  -
 إنتاجيتهاإدارة الدروس بما يضمن جودة  -
 بأنفسهم، وتحفيزهم وتشجيعهم؛ بما يعزز دافعيتهم نحو التعلم. تنمية ثقة الطالب -

 .مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة داخل الدروس وخارجها وفي األعمال الكتابية، وتعزيز خبراتهم التعليمية 

 اللغة اإلنجليزية. قسمسد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلم األول ل 

 
 
  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 

 

 مبررات الحكم
 

 ؛عدم قدرة المدرسة على إحداث تحسينات كافية 
في جميع مجاالت  ئها العاملالرتقاء بمستوى أدا
 عدا بعض التحسينات اإلداريةالعمل المدرسي، 

األنشطة وفي  المتعلقة بتفويض الصالحيات،
 الالصفية.

  التركيز فيقلة االستفادة من نتائج التقييم الذاتي 
األمر الذي  ؛المدرسي العمل تطويرعلى أولويات 

لواقعها المدرسة  اتالتباين الكبير بين تقييمو يتوافق 

في  أحكام فريق المراجعةو في استمارة التقييم الذاتي، 
 .جميع المجاالت

 شغيلية لألقسام؛ آليات متابعة تنفيذ الخطط الت ضعف
ما تسبب في عدم فاعليتها في إحداث تحسينات 

إنجاز الطالب  مجاَلي خاصًة في ،ملحوظة
 .، والتعليم والتعلماألكاديمي

 المتمثلة في:و  ،كثرة التحديات التي تواجه المدرسة 
ضعف مستويات الطالب عند التحاقهم  -

 بالمدرسة
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 القيادة الوسطى لألقسام التعليميةضعف أداء  -
داري  فني   لقسم اللغة  معلٍم أول، مع نقص اا وا 

 اإلنجليزية
مر األ ؛التعليميالطاقم ر المستمر في التغيّ  -

 الذي ُيضعف أثر برامج التمهن في تحسين

تقديم  منا، ويعيق أدائهم تعليمي   مستوى
 لطالبالالزمة ل مساندةال

ضعف دافعية بعض منتسبي المدرسة نحو  -
بعض ن تولي تطوير العمل، وعزوفهم ع

 هم.يلإالمسئوليات والمهام التي قد تسند 
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 العام  االمتحانات الوزارية في في الطالبحقق ي
مرتفعة نسب نجاح  ،2016-2015الدراسي 

في  أقلهاجاء  %،99% و86تراوحت ما بين 
وأعالها في  اإلعدادي، الثالثالصف بالرياضيات 

 .العلوم بالصف نفسه
 في  ،ومنخفضة تقان متدنيةإنسب  الطالب يحقق

العام  في األساسيةالمواد الغالبية العظمى من 
% 6بين ما تراوحت  ،2016-2015الدراسي 

الصف ب الرياضيات في دناهاأ وكان %،36و
نسب مع تبايًنا كبيًرا تتباين  الثالث، وهي نسب
تقان نسبة إ في حين يحققون النجاح المرتفعة،

متوسطة في اللغة العربية بالصف األول بلغت 
43.% 

 مستويات  والمنخفضة المتدنية تقاننسب اإل تعكس
دروس المواد  غير المالئمة فيما يقارب ثلثي الطالب

تركزت بدرجة أكبر في دروس و األساسية، 
نجليزية في جميع الرياضيات واللغتين العربية واإل

 .الصفوف

  يكتسب معظم الطالب المهارات األساسية بمستوى
، كمهارات المواد األساسيةغير مالئم في جميع 

والكتابة باللغة اإلنجليزية،  ،والقراءة الجهرية ،التحدث
ينة في تحديد فضاء العكومهارات الرياضيات 

 في تينخطو الالمعادالت ذات  وحل، الصف األول
 السابقة ا لتدني مهاراتهمنظرً  ؛الثاني والثالث الصفين

 .عمليات الضرب وتحليل الحدود الجبريةفي 

  ُالطالب مستويات متفاوتة في مهارات القراءة ظهر ي
الجهرية باللغة العربية، ومستويات أقل من المتوقع 

 الكتابة اإلمالئية والقواعد النحوية، كقاعدة إعراب في
والتمييز بين االسم المجرور في الصف الثاني، 

بخالف  زتي الوصل والقطع في الصف الثالث،هم
 والمفاهيم المعارفاكتساب مستوياتهم المناسبة في 

بعض خصائص معرفة ك الصف األولبالعلمية 
ما بين المرضي  مستوياتهم تفاوتفي حين تالديدان، 

ا في في الصفين الثاني والثالث كمئم مالالغير و 
 .المحوالت الكهربائيةأنواع 

  عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من
تتقدم نسب ، 2016-2015الى  2013-2014

في  وتتراجعالعلوم واللغة العربية،  نجاح فيال
عند انتقالهم من األول إلى الثاني، وفي الرياضيات 

 .عند انتقالهم من الثاني إلى الثالث اللغة اإلنجليزية

  في معظم الدروس، تقدًما محدوًدا يحقق الطالب
في اللغتين العربية  خاصةً  ،بيةواألعمال الكتا

نظًرا لضعف المهارات ؛ والرياضيات ،نجليزيةواإل
تقدم ما يحققونه من ، باستثناء األساسية لديهم

مناسب في قلة من الدروس، كبعض دروس العلوم 
 .يفي الصفين األول والثان

  بصورة مناسبة وهم قلة،  -يتقدم الطالب المتفوقون
عمال الكتابية، وبصورة أقل في أغلب الدروس واأل
 ولطالب ذو ، بينما يتقدم افي األنشطة الالصفية

التحصيل المتدني بمستوى غير مالئم في معظم 
يتقدم طالب صعوبات وكذا الدروس وبرامج التقوية، 

في برنامج التربية الخاصة، بالمستوى نفسه التعلم 
ا الدمج تقدمً  صف في الوقت الذي يحرز فيه طالب

 .امجهم الخاصنا في بر مناسبً 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  هاضمن رفع نسب اإلتقان فيبما ي ؛األساسية في جميع المواد الدراسيةالطالب مهارات. 

 بفئاتهم التعليمية المختلفة. ،ب وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابيةتقدم الطال 
 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 بعض الطالب بحماس وثقة في األنشطة  يشارك
فريق أنشطة و  ،الالصفية، كتقديم اإلذاعة الصباحية

، إال كدوري "كرة القدم"، الفسحةوفعاليات ، الكشافة
أنهم يشاركون بصورة محدودة في أغلب الدروس، 

ظهرون دافعية متدنية للمساهمة في يُ  حيث
الذي يعكس لهدوء السلبي، ى الإيميلون و  مجرياتها،

ضعف ثقتهم بأنفسهم، وعدم قدرتهم على تحّمل 
فضاًل عن محدودية األدوار مسئولية تعلمهم، 

القيادية المتاحة لهم فيها، والتي اقتصرت على 
 .المتفوقين منهم

  سلوًكا باألمن النفسي، وُيبدون  الطالب أغلبيشعر
قوانين حسًنا في الدروس وخارجها، حيث يلتزمون ال

ما  عدا، همءمعلميهم وزمال يحترمونو  ،الصفية
تصرفات غير الئقة في قلة من  هم منبعضيظهره 

الدروس، كاألحاديث الجانبية، والنوم، وخارجها 
صد رُ منها ما و كالمشادات البسيطة والمزاح الخشن، 

، لمعلمينل واإلساءة ،في سجالت المدرسة، كالتدخين
تحتويه المدرسة بتطبيق الئحة االنضباط الذي و 

 ؛"سوق الفارابي" بتطبيق مشروع وتعالجهالطالبي، 
 .لتنمية السلوك اإليجابي

  المواطنة المجتمعية و قيم الأغلب الطالب يفهم
وترديدهم السالم  ،البالد باحترامهم علمونها ثلويمت

 حتفاالتاالالوطني، ومشاركتهم الواسعة في 
 مهرجان "البحرين أواًل".و  ،الوطني وماليك المختلفة

  واعيد لماو المنتظم  الطالب الحضور أغلبيلتزم
المتابعة اليومية والذي عززته المدرسة ب المحددة،

ما تشهده من عدا والفعاليات الرياضية الصباحية، 
في أيام ما بين اإلجازات،  جماعيٍ  غيابٍ  حاالتِ 

  من الحصص. ةٍ محدود تسربٍ  حاالتِ و 
  ا في الطالب قدرة محدودة على التعلم ذاتي  ُيبدي

البحوث،  همإعدادكاألقسام،  فعالياتالدروس، وفي 
في مسابقات الفسحة العلمية  البسيطة ومشاركاتهم
 والثقافية.

  يتواصل أغلب الطالب مع اآلخرين بصورة غير
 ئهم أثناءنقل اإلجابات من زمالى لإ ونؤ فاعلة، فيلج
المناقشة أسلوب انتهاجهم عوًضا عن  ،العمل مًعا
وُيظهر قلة منهم القدرة على العمل والحوار، 

باستقاللية، كتقديم المتفوقين منهم دروس المراجعة 
.الفصل لزمالئهم فترة امتحانات منتصف
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  األدوار القيادية.تولي في الحياة المدرسية، وقدرتهم على تحمل المسئولية و حماس مشاركتهم بو بأنفسهم الطالب ثقة 

 وتواصلهم بفاعلية مع اآلخرين، في الدروس وخارجها. مًعا عمل الطالب 

 التعلم الذاتي لدى الطالب. تنمية مهارات 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 الحكممبررات 
 

  ُمحدودةتعليمية  ستراتيجياتوظف المعلمون إي، 
من أجل التعلم، والمناقشة  األسئلة تركزت في
موارد تعليمية كالعارض يستخدمون والحوار، و 
بمستوى مناسب في قلة  ،وأوراق العمل اإللكتروني
 .بعض دروس العلومك ،المرضية من الدروس

  ُدون إفساح  لعملية التعليميةمحور ا ونالمعلم مثلي
، المجال الكافي لمشاركة الطالب في معظم الدروس

عوًضا عن الشرح  ،أسلوب التلقين يعتمدونحيث 
ز باألمثلة التوضيحية ،الوافي كما في دروس  ،الُمَعزَّ

مما أثر سلًبا في إكساب  واللغة العربية؛ الرياضيات
 .سيةاالدر و  األساسية الطالب المهارات والمعارف

  يستفيد قلة من المعلمين من الهدوء المحفز نحو
الطالب أغلب ي ساهم في تحقيقه التزام الذ - التعلم

في جعل دروسهم منتجة بمستوى  - السلوك الحسن
مناسب، في حين ُيدير معظم المعلمين وقت التعلم 
بصورٍة غير مالئمة؛ نتيجة اإلسهاب في عرض 

السريع بين  األنشطة االستهاللية، أو االنتقال
وانتهاء التعلم، حدوث دون التحقق من  ،األنشطة
بعض الدروس قبل انتهاء زمن الحصة، إلى تقديم 
 لحل.على اعدم وضوح اإلرشادات المعينة جانب 

  ن العبارات التشجيعية، وبطاقات ُيوظف المعلمو
بصورة  النقاط ضمن مشروع "سوق الفارابي"،

مناسب في بعض الدروس المرضية  انعكست بشكلٍ 
أنَّها لم تكن كافية إلثارة دافعية الطالب القليلة، غير 

نحو التعلم، وضمان مشاركتهم واندماجهم بفاعلّية 
 في معظم المواقف التعليمية.

  ّيز مع الترك ،ع أغلب المعلمين في أساليب التقويمُينو
 ي، إال أنَّ فاعليتهابدرجٍة أكبر على التقويم الشفه

والمرور السريع  ،التعلم تأثرت بضعف إدارة وقت
على مجموعات العمل دون التأكد من إنجاز 

الطالب اقتصر األداء فيها على و الطالب، 
عن  نقل اإلجابات الطالب اعتمد بقيةو المتفوقين، 

نتائجها  توظيف ضعف إضافةً إلى، مباشرةً بعضهم 
في مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة، 

وهم الفئة  - ذوي التحصيل المتدني الطالب خاصةً 
ر، في حين تكاد تخلو بعض دروس ثاألك

 الرياضيات من التقويم من أجل التعلم. 
  الصفية ُيركز أغلب المعلمين في األنشطة التعليمية

ا من لدنيوالواجبات المنزلية على المستويات ا
، الطالب ل تحدًيا لقدراتال ُتشكّ المعرفة، التي 

إلى وال ُيراعى فيها التمايز، خاصة المتفوقين منهم، 
كما  األساسية جانب قلة األنشطة المعززة للمهارات

ل الكتابية في الرياضيات، وافتقار معظم تلك األعما
 والتغذية الراجعة ،الدقيقإلى التصحيح المنتظم 

، حيث تكثر أخطاء الطالب في األعمال الفاعلة
 .المصححة دون تصويب

  ال تتضمن األنشطة المقدمة في المواقف التعليمية
كافية لتنمية مهارات التفكير العليا؛ لتركيزها جوانب 

مع أغلبها تتوافق في ال  على األسئلة المباشرة التي
دروس  أغلبكما في  ،كفايات المرحلة التعليمية

ية واإلنجليزية والرياضيات، باستثناء اللغتين العرب
فاعلية  األكثرتنمية مهارة االستنتاج في الدروس 

 بالصف األول.



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 9                                                                                    2017مارس  8 -6 – الفارابي اإلعدادية للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  إكساب الطالب المهارات األساسية في المواد في بما يسهم ستراتيجيات والموارد التعليمية المتنوعة؛ اإلتوظيف

 .الدراسية

  منتجة.إدارة وقت التعلم بصورة منظمة و 

 ،التعليمية المختلفةالطالب حتياجات تلبية اواإلفادة من نتائجه في  أساليب التقويم. 

 التحفيز والتشجيع المقدم للطالب على اختالف فئاتهم؛ إلثارة دافعيتهم نحو التعلم. 

 قة وانتظام.التعليمية والواجبات المنزلية، ومتابعتها بد التمايز في األنشطة 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 االختبارات التشخيصية  نتائج المدرسة ال توظف
، حيث تقدم دعًما بصورٍة فاعلة في دعم تعلم الطالب

بعض مشاركتهم في تكريمهم و ب ،محدوًدا للمتفوقين
مركز مصادر كتقديم مسابقة ثقافية في ، األنشطة
كما ال يحظى طالب صعوبات التعلم  .التعلم

الذين يشكلون  - ذوي التحصيل المتدنيالطالب و 
في بالدعم المناسب والكافي  - الشريحة األكبر
 .البرامج العالجية

  ُاحتياجات الطالب المادية بصورة  المدرسةلبي ت
وتحتويهم عندما كتوفير النظارات الطبية، مناسبة، 

بعض و  الجلسات بتنظيمتكون لديهم مشكالت، 
 الحصص اإلرشادية، ودراسة الحاالت الخاصة

، كما تطبق بعض للمخالفات السلوكية المتكررة
 لسلوك اإليجابي، مثل: "متميزون".البرامج المعززة ل

  المدرسة لطالبها نطاًقا مناسًبا من األنشطة توفر
 ،الطابور الصباحيالالصفية المعززة، كأنشطة 

وفعاليات "فسحتي أجمل"، كالنشاط الرياضي، 
والمسابقات، واأللعاب التعليمية، إضافة إلى 

 هممواهبنمي تُ كما حصص البرامج األسبوعية، 
 كالكشافة،، فاعليةأنشطة أكثر عبر  ،بصورة مناسبة

مما ساهم في تحقيقهم بعض  ؛، والموسيقىوالمسرح
الث في التنس الث كالمركز ،المراكز المتقدمة

 .2015األرضي عام 

  ،بتقديم توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها
أضرار المشروبات "محاضرة ك الفعاليات الصحية

بصيانة مبناها وفًقا إلمكاناتها، ومتابعة ، و "الغازية
المقصف المدرسي، والتدريب على عملية اإلخالء، 

لحاجتها  ؛إغالقها الصالة الرياضيةفضاًل عن 
 لصيانة.ى الإالماسة 

 قبل المدارس الرافدة لها  المدرسة طالب تستقبل
حال انتقالهم  وأولياء أمورهم وتهيئهم ،انضمامهم

، كما تهيئ طالب مناسب برنامج تعريفي عبرإليها 
تنظيم للمرحلة التالية من التعليم بالصف الثالث 

يف أخطط ك مثل: ،لحصص التوجيهيةالجلسات وا
، للمدارس الثانويةالميدانية زيارات الو ، ؟لمستقبلي
 ."عالم المهن"ومعرض 
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  طالب صعوبات النطق لمناسًبا تقدم المدرسة دعًما
امجهم من بر ض طالب صف الدمجو  ،والتخاطب

، لهم توفر الموارد والتجهيزات الالزمةو ة؛ الخاص
 .شاركهم في الحياة المدرسيةتو 

  ُالحياتية لدى الطالب المهارات ي المدرسةنم  ت 
مهارات الحاسوب،  هاأفضلكان  ،بصورة محدودة

والزراعة، والديكور.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 داخل الصفوف وخارجها. ،المختلفة التعليمية همفئاتب ،المساندة التعليمية المقدمة للطالب 

 المهارات الحياتية لدى الطالب. تنمية 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  المدرسة رؤية طموحة تركز على اإلبداع تتبنى
في التعليم، والتميز في اإلنجاز الشخصي 

 ولم تُترجم ،ال تتوافق مع واقعهالكنها واألكاديمي، 
 .عام بشكلٍ  ممارساتهافي بصورٍة مناسبة 

  ُمشروع المدرسة مستفيدًة من  م المدرسة واقعهاقيّ ت
والزيارات ، البحرينية المتميزة، ونتائج االمتحانات

، بصورة مناسبة مصفوفة األولويات دعِ وتُ الصفية، 
 هذه تحديدب المتفاوت القيادة المدرسية وعي أن إال

، حسب أهميتها المدرسيسيير العمل وت األولويات
تطوير أداء المدرسة، خاصة فيما ر سلًبا في أثّ 

، وعمليتي برفع مستويات الطالب األكاديميةيتعلق 
 .التعليم والتعلم

  ،ترجمتتتبع المدرسة خطة إستراتيجية حديثة 
، في والتطوير للتحسين أولوياتها العامة أهدافها

غير حين ارتبطت أهدافها الخاصة بمؤشرات أداء 
كما ، ، ال تتوافق مع المستوى التاريخي لهاواقعية

جاءت إجراءات تنفيذها في الخطط التشغيلية عامة 
وغير موجهة، وآليات متابعتها غير فاعلة؛ لبعدها 

من فاعليتها في  مما حدّ  عن المساءلة والمحاسبة؛
 تحسين األداء العام للمدرسة.

 مع الذاتي، سة في استمارة التقييم المدر تقييم  يتباين
حيث ، أحكام فريق المراجعة في جميع المجاالت

تركيز المدرسة على اإلجراءات دون  التقييم يعكس
ربطها باألثر، وعدم مراعاتها لترابط حكم مجال 

 القيادة مع أحكام مجالي اإلنجاز والتعليم.

 الورش والبرامج التدريبية؛ تلبيًة المدرسة  توفر
مثل: "التخطيط  ،المهنيةحتياجات المعلمين ال

"، و"الذكاءات المتعددة"، الجودةير يللدرس بمعا
بصورة غير  خالل الزيارات الصفية أثرهاوتتابع 
 أغلب في حين ظهر انعكاسها على أداء، فاعلة

لتفاوت رغبتهم في  ؛المعلمين بصورة محدودة
التطوير، وعدم فاعلية التغذية الراجعة المقدمة 

  التعليمي.الطاقم ر لهم، إضافًة إلى عدم استقرا

  منتسبي المدرسةتسود العالقات اإلنسانية بين ،
المتحمسين من المعلمين وتفوض القيادة المدرسية 

كالقيام بمهام المدير المساعد  ،بعض الصالحياتب
حضور ل وتدعوهمالنشغاله بالدراسة الجامعية، 

لدعم أداء القيادة الوسطى جلسات التطوير، 
بعرض  بمنتسبيها االحتفاءعالوًة على المنخفض، 

، وتكريمهم لوحة "رجال الفارابي"في  ورهمص
 ؛ك لم يكن كافًيابشهادات الشكر، إال أن ذل

مما ؛ ريلتطوير والتغيل همتقبلتحسين أدائهم، و ل
 في أداء المدرسة. ملموس تحسنإحداث حال دون 

  المتوافرة مرافقها التعليميةو توظف المدرسة مواردها 
كورش المجاالت  في تقديم بعض الدروس،

الصف اإللكتروني، ومركز مصادر العملية، و 
 تقديمفي  اإيجابيً لم يكن التعلم، غير أن توظيفها 

مختبر  ظهر استثمار كما ،وفاعل م محفزيتعل
 .كافٍ   غيربشكلٍ في تعزيز خبرات الطالب العلوم 

  ّمؤسسات طالبي، و ل المدرسة المجلس التفع
واصل مع منتسبيها بصورة في التالمجتمع المحلي 
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في تقديم مركز حمد كانو الصحي كمناسبة؛ 
وتوفير  ،محاضرة تثقيفية عن مرض السكري

عملية اإلخالء، في متابعة الدفاع المدني و ، األدوية

ظهر دور  وأمن وسالمة المبنى المدرسي، في حين
االجتماعات المنعقدة. مجلس اآلباء محدوًدا؛ لقلة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  مؤشرات أولويات تطوير العمل المدرسي، وبستراتيجية، وفق في تحسين الخطة اإلنتائج التقييم الذاتي، االستفادة من

 أداء واقعية، وآليات متابعة فاعلة. 

  تحسين العمليات التعليمية. في رفع الكفاءة المهنية للمعلمين، ومتابعة أثر البرامج المقدمة 

 التعليمية؛ بما يخدم العملية التعليمية. توظيف الموارد والمرافق  
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 
 

 الفارابي اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Farabi Intermediate Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1993 سنة التأسيس
 1214مجمع  - 1450طريق  - 3080مبنى  العنوان

 مدينة حمد/ الشمالية المدينة/ المحافظة 
 17440538 الفاكس 17440180 أرقام االتصال

 alfarabi.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 سنة 15–13 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 
 564 المجموع - اإلناث 564 الذكور عدد الطلبة
 الدخل المحدود ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 14 عدد الهيئة اإلدارية
 67 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنة واحدة في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 .امتحانات وزارة التربية والتعليم 

 انات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريباالمتح. 
 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في2017-2016 الدراسي جديدة بداية العام تعيينات ،: 
 العربيةلغة ال لقسم معلم أول -
 نجليزيةاإللغة لن يمعلمَ  -
 وم.معلم للعل -

 


