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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 ،امراجع   عشر   أحد  

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

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  - - 3 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي - - 3 3
 التعليم والتعلم - - 3 3

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم - - 3 3  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة - - 3 3

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
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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 تقريب ا /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

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

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  ،تفاوت فاعلية عمليات التخطيط اإلستراتيجي
خاصة المتعلقة بدقة التقييم الذاتي، ودقة تقييم 

الخطط بناء تركيز  في تفاوتالالزيارات الصفية، مع 
، ومتابعة جودة تنفيذ المدرسية على أولويات التطوير

 .عملياتها
  ،اكتساب الطالب المهارات األساسية بصورة متفاوتة

وتباين نسب اإلتقان مع نسب النجاح في أغلب 
 يتها، مع أفضلاألدبي والتجاري :ني  مساقات المسار  
 للمسار العلمي.

  ت تفاوتمساهمة الطالب المناسبة في الدروس، التي
دارة وقتيةستراتيجيات التعليماإلفاعلية  فيها:  ، وا 
غير أن مساهمتهم ، وتطبيق أساليب التقويم، التعلم

 ؛، ودروس المستوى األولفي دروس اللغة اإلنجليزية

تأثرت بفاعلية عمليتي التعليم والتعلم التي ظهرت 
 .بمستوى أقل  

 والتزام معظمهم  باألمن النفسي، الطالب شعور
ا لبعضهم همواحترامالسلوك الحسن،   ال  ث  م  ت   ؛بعض 

ا للتعايش على اختالف وتطبيق   ،المواطنةقيم ب
المساندة  ، والذي دعمته المدرسة بتقديمثقافاتهم
 .الفاعلةبرامج الو  الالزمة

  المساندة التعليمية المقدمة للطالب فاعلية تفاوت
 ،البرامج المدرسيةو  الدروس في بمختلف فئاتهم

حيث ، ذوي التحصيل المنخفضلطالب خاصة ل
 .في معظم الدروس مالئم  ا غير يحققون تقدم  

  الفاعل مع مؤسسات المجتمعتواصل المدرسة 
 رضا الطالب، وأولياء أمورهم. هاكسبالمحلي، و 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 والقيم اإلسالمية.لهم قيم المواطنة مث  ن لمعظم الطالب، وشعورهم باألمن النفسي، وت  س  الح   السلوك 

 ومساندتهم عندما تكون لديهم مشكالت.البرامج المعززة لسلوك الطالب اإليجابي ، 

 .تواصل المدرسة الفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي 
 

 التوصيات
  عام. األدبي والتجاري، وفي اللغة اإلنجليزية بشكل   :ني  المسار  رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، خاصة في 

  ،على أولويات بوضوح ترتكز تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تطوير خطة إستراتيجية
 .إجراءاتها وأنشطتها متابعة جودة تنفيذمع  ،التطوير

 :متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تحسين أداء المعلمين، بتطبيق إستراتيجيات تعليم وتعلم تركز على 
 التعلم بصورة منتجةإدارة وقت  –

 توظيف أساليب التقويم من أجل التعلم –

ذوي التحصيل الطالب مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة  –
 المنخفض

 أنفسهم.بتفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم  –

 احتياجاتهم التعليمية. ، بالبرامج التي تلبيومساندتهم بصورة  أكبر دعم الطالب بمختلف فئاتهم 

   المرافق  مراعاة كفايةحاسوب، و للالمتمثل في: اإلرشاد االجتماعي، ومعلم أول والمادية نقص الموارد البشرية  سد
 بما يتناسب مع أعداد الطالب.المدرسية 

 

 
 " مرض  قدرة المدرسة االستيعابّية على التحسن" 

 

 مبررات الحكم
 

  ت أداء، تفاو  خطة إستراتيجية ذات مؤشرات توافر
يات العمل من حيث البناء تركيزها على أولو 

اإلنجاز األكاديمي مستوى والتطبيق، كالمتعلقة برفع 
جودة  تتفاوتو ، األدبي والتجاري :ني  في المسار  

العمل فاعليتها على مجاالت  تالمتابعة، وانعكس
 بالمستوى المرضي.

 يم الذاتي، خاصة المتعلقة بتقييم تفاوت دقة التقي
مع مستوى اإلنجاز األكاديمي، والزيارات الصفية، 

شفهي ا  المدرسية لقيادات  بنتائجه؛ تعب ر عنه ا وعي
 هعباراتصياغة دقة  في وتتفاوت، بصورة مناسبة

في  هاتقييمات في باينتتو من جهة،  كتابة   يةالتقييم
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التي أصدرها فريق األحكام تي مع استمارة التقييم الذا
 .من جهة أخرى المراجعة

   مجاالت و حافظة المدرسة على فاعليتها العامة، م
 دجي   تقدم  المراجعة بالمستوى المرضي، مع تحقيق 

 ن.س  في التزام الطالب السلوك الح  
  تحقيق الطالب مستويات مرضية في إنجازهم

 ا في أغلب الدروس.ا مناسب  األكاديمي، وتقدم  

  ،الرغم من على تفاوت فاعلية عمليتي التعليم والتعلم
تطبيق و المدرسة، باستقرار معظم الهيئة التعليمية 

 برامج تمهين مناسبة.
  ةتمثلالم التي تعترضها، ياتتحد  للالمدرسة مواجهة 

ضعف و في الزيادة السنوية ألعداد الطالب، 
تقديم المساندة ب ،همأغلبدى المهارات األساسية ل

التعليمية المناسبة.
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

   حقق الطالب نسب نجاح مرتفعة في مساقات ي
-2015المواد األساسية في العام الدراسي 

%، 100% و83تراوحت ما بين ، 2016
( 151: )ريضي  وجاءت بدرجة أقل في مساق  

 % على الترتيب.73% و68( بنسبة 218و)إنج
   5حقق الطالب نسب إتقان تتباين ما بين ي %

%، حيث توافقت مع نسب النجاح 100و
المرتفعة في مساقات العلوم وأغلب مساقات 

( 219)فيزخاصة  الرياضيات للمسار العلمي،
 ساقات اللغة اإلنجليزيةومعظم م ،(263و)ريض

، فيهما وبعض مساقات اللغة العربية المشتركة
في أغلب مع نسب النجاح في حين تباينت 
، ونصف األدبي والتجاري :ني  مساقات المسار  

 (221)عرب: مثل المستوى األول،مساقات 
وقد عكس ذلك  (.102و)فيز (111و)مال

الدروس التي جاء مستوياتهم في نسبي ا التباين 
 أغلبها في المستوى المرضي.

   من المعدل العام  حقق الطالب نسب إتقان أقل  ي
للمدارس الثانوية في أغلب المساقات، خاصة في 

 اللغة العربية والمواد التجارية.مساقات 
   ن: الثالث ي  حقق الطالب في نسب النجاح المركز  ي

والعشرين، والثالث عشر في الفصلين األول 
، عند 2016-2015والثاني من العام الدراسي 

 33مقارنتها بالمدارس الثانوية البالغ عددها 
 مدرسة.

   حقق طالب المستوى الثالث في االمتحانات ي
، نسب نجاح الوطنية لألعوام الثالثة الماضية

 ية وحل  في اللغتين العربية واإلنجليز  متدنية
 بلغت المشكالت، جاءت في آخرها بنسب

 % على الترتيب.16%، و21%، و27
  يكتسب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم

 كالتالي:
كتحليل  اتمهار ال اللغة العربية: يكتسبون –

وتوظيف االستعارة في الشعري،  النص  
وبصورة غير  عموم ا، بصورة مرضية الكتابة

 .المستوى األولمالئمة في بعض دروس 
التحدث  :مهارت ي  اللغة اإلنجليزية: يكتسبون  –

والكتابة بصورة غير مالئمة، خاصة في 
األدبي، ويكتسبون المسار/ و المستوى األول 

مهارة القراءة بصورة أفضل في بعض 
 .في باقي المستويات الدروس

بصورة  هاالرياضيات: يكتسبون أغلب –
يجاد ا، المتباينات بياني   مرضية، كحل   وا 

دة في إيجاد مشتقات االحتمال، وبصورة جي  
، وبصورة غير مالئمة علميلل الدوال المثلثية

 /في بعض دروس المستوى األول والمسار
 التجاري.

العلوم: يكتسبون أغلبها بصورة مرضية،  –
كالمقارنة، والتجريب العلمي، ومعارف 

، وبصورة جيدة في األحياء والكيمياء
 المفاهيم في الفيزياءاالستنتاج وتطبيقات 
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وبصورة غير مالئمة في معارف ، لعلميل
 لمستوى األول.با الكيمياء

يكتسبون أغلبها المواد التجارية واألدبية:  –
علم االجتماع،  كمعارفبصورة مرضية، 

بصورة غير مالئمة و والصيرفة اإلسالمية، 
 تالمواد التجارية التي تأثر  بعض في

 بضعف مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية
 كالمحاسبة.

   حقق الطالب على مدار األعوام الدراسية من ي
ا ، استقرار  2016-2015إلى  2013-2014

ومساقات اللغة ، العلومكفي بعض نسب النجاح 
مساقات كا في بعضها وتقدم  العربية المشتركة، 

بعضها الرياضيات المشتركة، وعدم استقرار 
 ألدبي.نجليزية لكاللغة اإل

  يتقدم الطالب بصورة مرضية في أغلب دروس
، وفي ني  ث  ل  ث  الالمواد األساسية التي بلغت قرابة 
دة في بعضها أغلب األعمال الكتابية، وبصورة جي  

، غير أنهم العلمي /الرياضيات والفيزياء للمسارك
يتقدمون بصورة غير مالئمة في عدد محدود 

اإلنجليزية والمستوى اللغة منها، خاصة في 
 األول.

   في بعض  دةيتقدم الطالب المتفوقون بصورة جي
و ذو الطالب ، بينما يتقدم الدروس والبرامج

التحصيل المنخفض بصورة غير مالئمة في 
معظم الدروس، وبصورة مناسبة في بعض دروس 

 التقوية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ارات ، من حيث نسب اإلتقان والمهارات األساسية، إضافة إلى مهاألدبي والتجاري :ني  في المسار  مستويات الطالب

 اللغة اإلنجليزية بشكل عام.

 المستوى ة اإلنجليزية، و اللغ: التقدم الذي يحققه الطالب وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة في
 .المنخفض التحصيلذوي لطالب كذا لاألول، و 

 .مستويات الطالب في االمتحانات الوطنية 
 
 

  مرض  "التطور الشخصي للطلبة" 
 

 مبررات الحكم
 

   ساهم الطالب في الحياة المدرسية بصورة مناسبة،ي 
مجريات ا في ا وكتابي  أغلبهم شفهي  يشارك حيث 

برزت بدون ثقة بالنفس حين العمل، الدروس، وي  
لطالب المتفوقين تبرير احين بصورة أفضل 

ذوي  مي بعضهم مساندة زمالئهول  ت  عند و  ،همجاباتإل
وثقتهم  تهممساهمالذين تقل   ،المنخفض التحصيل
 ضعف مهاراتهم األساسية، في ظل   ؛بأنفسهم

هذا، . نحو التعلم انخفاض دافعية فئة محدودة منهمو 
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مسرحية كفي األنشطة الالصفية،  الطالب يشاركو 
ومسابقة "فرسان اللغة العربية"،  علم"،"احترام الم

لقاء و  ، وتقديم كلمة في جامعة الدول العربيةأحدهم ا 
، ويتول ى عن التدخينة لزمالئه محاضرة توعوي  آخر 

بعضهم األدوار القيادية، كما في المجلس الطالبي، 
 .ولجنة النظام

   ا، بالتزام معظمهم السلوك ا جيد  بدي الطالب وعي  ي
معلميهم  هم باألنظمة، واحترامد  ن، وتقي  س  الح  

على الرغم من  يشعرون باألمن النفسيو وزمالئهم، 
عن تصدر  مشكالت سلوكيةووجود  ،د ثقافاتهمعد  ت  

 والتدخين. ،، كالتسرب من الدروسمحدودة منهم فئة
   ا لثقافة ا جيد  ا، وفهم  ا وطني  ظهر الطالب حس  ي

 مع برامج، ويتفاعلون البحرين، والقيم اإلسالمية
مو"، س  ، وفعالية "بتراثنا ن  مركز الثقافة الشعبية

شاركون في "مسابقة كتابة الخاطرة الوطنية"، وي  
، "خدمة المجتمع"في برامج  ويخدمون مجتمعهم

هم ذوي ءويساعد بعضهم زمالوبرنامج "التكافل"، 
 .اإلعاقة

 الحضور و  المواعيد المدرسية، يلتزم معظم الطالب
حاالت محدودة من التأخر والتسرب المنتظم، عدا 
 من الدروس.

   الطالب قدرات متفاوتة على التعلم الذاتي، ظهر ي
كالعمل بصورة مستقلة في الدروس، وفي "مشروع 

(، GLOBEجهاز الري  المدفون" ضمن برنامج )
واالستفادة من األفالم التعليمية في ذلك كما في 

 دروس األحياء.
 ا في حين العمل مع   يتواصل الطالب بصورة مناسبة

تجانسهم، الدروس واألنشطة الالصفية، من حيث 
نصاتهم لبعضو  اتعاون أغلبهم، وا  ، مع هم بعض 

ناسب تاء بما يتفاوت قدرتهم على الحوار البن  
 .مرحلتهم العمريةو 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وحماس في الدروس. مساهمة الطالب بثقة 

 أكبر ا في الدروس بفاعلية، وتواصلهم مع  لتعلم الذاتيقدرة الطالب على ا. 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  يوظف أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم
 أغلب الطالب،؛ لضمانها تعلم بصورة مناسبة

و"الحوار  ،أبرزها: "السؤال من أجل التعلم"
بصورة م التعاوني التعل ويطبق بعضهموالمناقشة"، 

في العمل، في جميع الطالب  مشاركة ضمنال ت
دة، جيات بصورة جي  تلك اإلستراتي ق بعضهمحين يطب

لعلمي، الرياضيات والفيزياء لمساقات كما في أغلب 
التعلم ك ،أخرى فاعلة جياتيمع توظيفهم إسترات

 .باالستقصاء
 توظيف ا إستراتيجيات تعليم وتعلم  يوظف المعلمون

مالئم في عدد محدود من الدروس، خاصة في غير 
ا المعلم محور   كاناللغة اإلنجليزية والمستوى األول، 

التلقين في وانتهج  ،للعملية التعليمية في أغلبها
 علىفيها وتركز العمل  ،الكيمياءك بعضها

اللغة العربية في تدريس المواد  تاعتمدو ، المتفوقين
 .باللغة اإلنجليزية هاسيتدر الالزم التجارية 

   وظف أغلب المعلمين الموارد التعليمية بصورة ي
مناسبة، كالعارض اإللكتروني، واألفالم التعليمية، 

 نعززو وي   وأدوات التجريب العلمي، وأوراق العمل،
باإلطراء تشجيعهم مشاركات الطالب، بالتركيز على 

ذوي  للطالبالكافي تقديم التحفيز دون  ،والتصفيق
 التحصيل المنخفض.

   دير المعلمون الدروس بصورة مناسبة، حيثي 
في عرض  ونتدرجوييخططون للمواقف التعليمية، 

المهيئ سم بالهدوء ت  وفرون بيئة ت  أجزاء الدرس، وي  
لتعلم في المجمل، في حين تأثرت إنتاجية أغلب ل

حيث اإلطالة في ، التعلم بإدارة وقت اسلب   الدروس
والسرعة  األنشطة االستهاللية كما في اللغة العربية،

أنشطة كاالنتقال بين األنشطة و شرح الفي 
وعدم تخصيص الوقت الكافي لبعض  الرياضيات،

وعدم كفاية الوقت في تقويم أنشطة اللغة اإلنجليزية، 
 .الرياضياتما في ك األهداف بعض

   راعي المعلمون التمايز بين الطالب بصورة مناسبة، ي
فيقدمون الدروس بصورة متدرجة ومتسلسلة، 

بعض األسئلة الشفهية والكتابية التي ويطرحون 
ي تحد   هم فيمع تفاوتمستويات الطالب، تراعى فيها 
ذوي  هم الطالبدعم ةالمتفوقين، وقل  قدرات 

تركيزه على فئة من حيث التحصيل المنخفض، 
هم دون زمالئمنهم، أو االكتفاء بدعم المتفوقين ل

ة فاعلية ، مع قل  من معلميهم كافية ، أو متابعةفاعلية
باقتصار دوره  ،المعلم الزميل في بعض الدروس

 على التنظيم والتصحيح دون المساندة.
   ى مهارات التفكير العليا لدى الطالب بصورة نم  ت

والمقارنة في  كالتحليل في اللغة العربية،مناسبة، 
وبصورة أفضل في بعضها  ،المواد التجارية

، مع تفاوت لعلميل في الفيزياء والتبرير كاالستنتاج
 تفاعل الطالب معها.

   ة وظف المعلمون التقويم بأساليب متنوعة شفهي  ي
ة، وجاءت فاعليتها ة وجماعي  ة وثنائي  ة، فردي  وكتابي  

متفاوتة، من حيث التركيز على التقويم الثنائي في 
في  همبعضفيه يشارك ، والذي ال الدروس بعض
، والتركيز والمواد التجارية الرياضياتما في ك الحل  
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واللغة  األحياءدروس  على التقويم الشفهي في بعض
في كما جابات وقيام بعض الطالب بنقل اإل، العربية

، وعدم تقويم بعض األهداف اللغة اإلنجليزية
على التأكد  علمين، مع تفاوت حرص المكالرياضيات

 .من حدوث التعلم

   من األنشطة الكتابية  مناسب   ف الطالب بقدر  كل  ي
وتفاوت والواجبات، مع مراعاة التمايز في بعضها، 

تنمية مهارة ل كفايتهاة وقل   ،ة التصحيح والمتابعةدق  
 .الطالب ألغلبالكتابة في اللغة اإلنجليزية 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بصورة أكبر عملية التعليميةلل امحور  فيها الطالب  يكون ،إستراتيجيات تعليم وتعلمتوظيف. 

   وتحقيق أهدافها. تها،إدارة وقت الدروس؛ بما يضمن رفع انتاجي 

  ،حسب فئاتهم المختلفة، ومساندتهم  ،مراعاة مستويات الطالب واالستفادة منها فيتوظيف أساليب التقويم الفاعلة
 ذوي التحصيل المنخفض. الطالب خاصة

 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

   التعليمية بصورة ي المدرسة احتياجات الطالب لب  ت
ثراء ة، بتقديم االختبارات التشخيصيةمناسب ، وا 

خبرات المتفوقين ببرامج، مثل: "مسابقة أولمبياد 
، مع دعم ي القراءة"و"مسابقة تحد   ،الرياضيات"

ببعض البرامج،  المنخفض التحصيلالطالب ذوي 
التي ساهمت في دعم بعض المهارات األساسية 

دروس التقوية  ما فيكلديهم بصورة مناسبة 
وبرنامج "الساعة الذهبية" صبيحة أيام  األسبوعية،

بصورة ها لم تنعكس على أدائهم االمتحانات، غير أن  
ة وقل  فئة منها، ب تسر   معفي معظم الدروس، كافية 

 اهتمام بها.
   ي المدرسة حاجات الطالب الشخصية، كتقديم لب  ت

حاالت المرضية ورعاية الاإلفطار للمحتاجين، 
 ذوي اإلعاقةلا ا مناسب  م دعم  قد  وت   ،والسرطان كالسكلر

، كتوفير الكرسي المتحرك، ودورة الحركية والبصرية
في األنشطة  مشاركة بعضهممياه خاصة، و 

 .الالصفية
   ي سلوك نم  قدم المدرسة البرامج الفاعلة التي ت  ت

: "أضرار التدخين" ي  ن، كمحاضرت  س  الطالب الح  
، وتطبيق الئحة االنضباط و"بأخالقنا نرتقي"،

، ردية، ودراسة بعض الحاالت الخاصةوالجلسات الف
، كحالة بعضهافي  املحوظ   اوالتي أثمرت تحسن  

نقص عدد  ذلك في ظل   كل   ؛نفسي"الضطراب ال"ا
 اإلرشاد االجتماعي.

   ية، ثري المدرسة خبرات الطالب باألنشطة الالصفت
الموسيقى، كبصورة متفاوتة،  ي مواهبهمنم  وت  

وألعاب ، ونادي الزراعة ومسابقة "الفلم البيئي"،
 .القوى
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  تعمل المدرسة على توفير بعض اشتراطات األمن
والسالمة في بيئتها، كإجراء عملية اإلخالء، 

، النصرافوالمتابعة الفاعلة ل، والصيانة المستمرة
الكثافة الطالبية في بعض الصفوف، وعدم  غير أن  

ل قل  ي   ؛أعداد الطالببما يتناسب و كفاية دورات المياه 
 .مالءمة  جعلها أكثر  من

   د بزيارتهم في مدارسهم د  هيئ المدرسة الطالب الج  ت
نظام توحيد المسارات، بقبل التحاقهم بها، وتوعيتهم 

وتهيئهم للمرحلة التالية من التعليم عبر الحصص 
، وتفعيل الجماعات "البوليتكنك"اإلرشادية، وزيارة 

األطباء، إضافة إلى التهيئة الخاصة كالمهنية 
 للمتفوقين لالنضمام لبرنامج سمو  ولي العهد.

   ة لدى الطالب الحياتي  المهارات ي المدرسة نم  ت
تة، كالبحث في مصادر التعلم، بصورة متفاو 

العمل في برنامج سعافات األولية، ومحاكاة واقع واإل
 خدمة المجتمع، واإلعداد للمقابالت.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ا  دورات المياه. ، خاصةالكثافة الطالبيةبما يتناسب و  ،كفاية المرافق المدرسية عموم 

 .تلبية احتياجات الطالب التعليمية بفئاتهم المختلفة، خاصة ذوي التحصيل المنخفض 

 ة.ز مهارات الطالب الحياتي  تعزي 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ق ل  ز الخ  مي  تشاركية على ت  المدرسة الرؤية تركز
لم، وقد ترجمت بصورة مرضية في مجاالت والع  

في سلوك بصورة أفضل برزت و درسي، مالعمل ال
 الطالب.

   قي  ت( م المدرسة واقعها باستخدام تحليلSWOT ،)
زة، وتحليل سة البحرينية المتمي  وتطبيق نموذج المدر 

، واجتماعات فريق التحسين الداخلي، الطالب نتائج
 واالستفادة من تقرير المراجعة السابقة، غير أن  

التناغم بين تفاوت تقييمها تفاوت في دقته، من حيث 
في ورد ما ، و نتائج تحليل الواقع المدرسي من جهة

من مصفوفة األولويات، ومبررات صياغة األهداف، 
تقييم في دقة الإضافة إلى تفاوت جهة أخرى، 

مستويات الطالب األكاديمية، وفاعلية عمليتي 
تقييمات المدرسة في  بين باينالتعليم والتعلم، مع الت
حكام التي أصدرها فريق األو استمارة التقييم الذاتي 

 المراجعة.
  ذات مؤشرات أداءلدى المدرسة خطة إستراتيجية، 

ه بدأ العمل بها في العام الدراسي الحالي، غير أن  
 المناسب من وعي القيادات المدرسيةعلى الرغم 

اإلنجاز كالمتعلقة برفع شفهي ا ات العمل بأولوي
 هااألدبي والتجاري، إال أن   :ني  األكاديمي في المسار  

تفاوتت في دقة صياغة عبارات أهدافها كتابة  عند 
 ؛ مما ساهم فيكافيةفلم تبرز بدرجة  ،بناء الخطة

على مجاالت العمل المدرسي بصورة أثرها  ساانعك
تفاوت التطبيق الفعلي على  في ظل  وذلك مناسبة، 

ي قدرات تحد  متعلق بهدف اللأرض الواقع، كا

 هاإضافة إلى تفاوت جودة المتابعة وربط الطالب،
بصورة مؤشرات األداء، بالتركيز على اإلجراءات ب

العامين الدراسيين تفاوت فاعلية الخطط في و أكبر، 
ثبات المدرسة على الحكم  ه  س  ك  والذي ع   ن،ي  السابق  

 المرضي.
   التدريبية، بتوطين لبي المدرسة احتياجات المعلمين ت

التدريب، وتفعيل "فريق التعليم والتعلم"، حيث تقدم 
و"أساليب  الورش، مثل: "إستراتيجية التعلم النشط"

وزيارة بعض  ل الجلسات التطويرية،التقويم"، وتفع  
وتنفيذ الزيارات الصفية، التي يتم  المدارس الثانوية،

از التركيز فيها على اإلجراءات بصورة أكبر من إنج
الطالب األكاديمي، والذي تعكسه ارتفاع توقعات 

 المدرسة في فاعلية عمليتي التعليم والتعلم.
  تسود العالقات اإليجابية بين قيادات المدرسة

ومنتسبيها، مع تحفيزهم ببعض الوسائل، مثل: تنظيم 
جائزة "الحضور منح اللقاءات االجتماعية، و 

بعض وربط  وشهادات الشكر والتقدير، ،البالتيني"
إضافة  ت بتقدم الطالب األكاديمي،آالحوافز والمكاف
سد ا  الصالحياتب بعض المعلمين إلى تفويض

 ، كالقيام بمهام المعلم األول للحاسوب.للنقص
   م وظف المدرسة مرافقها ومواردها؛ لتعزيز تعل  ت

الطالب بصورة مناسبة، كتوظيف العارض 
ن عدم كفاية اإللكتروني، ومختبرات العلوم، غير أ

 بعض المرافق مقارنة بأعداد الطالب، كمركز
ل من يقل   مصادر التعلم، ومختبرات الحاسوب؛

 .وكفاءتها فاعليتها
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  تتواصل المدرسة مع بعض مؤسسات المجتمع
 مديرية أمن محافظة المحرقك ،المحلي بصورة فاعلة

 وخولة الحد :ي  ومدرست  ، في فعالية "البحرين غالية"
عمل الطالب و  ،لغرض التمهين ؛للبنات تينالثانوي

برنامج خدمة المجتمع،  في المراكز الصحية ضمن
إضافة إلى التواصل مع أولياء األمور في مجلس 

في فعالية "وطني ومشاركتهم اآلباء، واليوم المفتوح، 
سر سعادتي".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  العمل المدرسي بصورة  أولوياتوفق الخطة اإلستراتيجية،  االستفادة من نتائجه في تطويردقة التقييم الذاتي، و

 .أكبر، مع تحري جودة متابعة تنفيذها

   امتابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين في الدروس؛ بما يضمن تقدم الطالب أكاديمي. 
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 المدرسةعن  أساسية معلوماتملحق: 
 

 

 الهداية الخليفية الثانوية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Hedayah Al-Khalifia Secondary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1919 سنة التأسيس
 222مجمع  – 2209طريق  – 221مبنى  العنوان

 المحرق /البسيتين المدينة/ المحافظة
 17330349 الفاكس 17320650 17322336 أرقام االتصال

 hedayah.se.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 18–16 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 
 1429 المجموع - اإلناث 1429 الذكور عدد الطلبة
 ينتمي الطالب إلى أسر تتفاوت في دخلها ما بين الجيد والمحدود االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف
 14 15 15 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 على المساراتتوزيع الشعب  )الصف(

 .نظام توحيد المساراتشعبة ل  15 (10األول )

 (11الثاني )
 6  :فيزياء ورياضيات 1كيمياء وأحياء، و 5شعب للمسار العلمي. 
 4 لمسار األدبيشعب ل. 
 5 .شعب للمسار التجاري 

 (12الثالث )
 7  :فيزياء ورياضيات 2كيمياء وأحياء، و 5شعب للمسار العلمي. 
 3  األدبيشعب للمسار. 
 4 .شعب للمسار التجاري 

 فني ا 11إداري ا و 15 عدد الهيئة اإلدارية
 124 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية لبعض المساقات التجارية. لغة التدريس

 سنواتثالث  في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية
  وزارة التربية والتعليم.امتحانات 
 وطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب.االمتحانات ال 

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في2016-2015ات في العام الدراسي تعيين ،: 
   نيمساعد  مدرسة  يمدير 
 لرياضيات.قسم امعلم أول ل 

 تمثلت في2017-2016غييرات في العام الدراسي ت ،: 
  مساعدمدرسة تعيين مدير 
  والمواد التجارية ،لعلومقسم ي: اين لن أول  يمعلم  تعيين 
  السابقمقارنة بالعام الدراسي  ؛%9زيادة أعداد الطالب بنسبة. 

 


