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

مع  جرىمقابالت التي ت  والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن ال البيانات المتعلقة بأداء المعهد المكتوبة وغيرها، وتحليل
  التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات. ويعرض هذا وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكم

 المجال
 بوجه عام

 ثانوي/ال

 العالي

 اإلعدادي/

 المتوسط

 االبتدائي/

 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  3 3 3 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 2 2 2 2

 التعليم والتعلم 3 3 3 3
 جودة العمليات الرئيسة

رشادهم 2 2 2 2  مساندة الطلبة وا 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 3 3 3 3

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 

2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
      )2008 - 2011(              )2011 - 2014(                    )2015 - )... 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 التقديراتي مقابل الكلمات 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 معظم تدل 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  " ة للمعهدعلية العاماالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  ره على أساس لنمّوه وتطوّ إستراتيجي ا؛  المعهدتخطيط
باستخدام أدوات عدة، انعكس مناسب، تقييم ذاتي 

بين  على أغلب مجاالت العمل فيهمتفاوتة بصورة 
  .المستويين المرضي والجيد

  في أغلب بصورة جيدة مستويات الطالب ظهور
، وبصورة أفضل في أغلب دروس العلوم الطبيعية

في حين جاءت بصورة الفصل، معلم دروس نظام 
بقية المواد األساسية، كان أقلها في اللغة متفاوتة في 
إضافة إلى انخفاض نسب إتقان  اإلنجليزية.

 الطالب في الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية.
 تعليم وتعلم مناسبة في  إستراتيجيات توظيف

لت أكثر من نصف الدروس المرضية، التي شكّ 
وقت إدارة تفاوت دروس المواد األساسية، وتأثرت ب

 .التعلم فيها

  تلبية في االستفادة من نتائج التقويم تفاوت
الطالب ذوي  خاصةً  ،االحتياجات التعليمية للطالب

، وفي مراعاة التمايز في التحصيل المنخفض
 .المنزلية والواجباتاألنشطة 

  مشاركة معظم الطالب في األنشطة الالصفية
، بثقة وحماس، وتوليهم الوطنية المتنّوعةوالفعاليات 

األدوار القيادية فيها، والتزامهم السلوك الحسن، 
 اآلخرين. ، كاحترامهم آراءاألخالقيةوانتهاجهم القيم 

 يمية والشخصية المقدمة علية المساندة التعلاف
من برامج  ت، بما تضمنخارج الصفوف للطالب
ا، ا وشخصي  تقدم الطالب أكاديمي  من عززت  ؛فاعلة

 ونالت رضا الطالب وأولياء أمورهم.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  الطالب بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية في الحياة المدرسية، والتزامهم السلوك الحسن، واحترامهم آراء  معظمثقة

 اآلخرين. 

  المعززة لخبرات الطالب المختلفة، وتنمية روح المواطنة لديهم. الالصفية األنشطة والبرامج تنّوع  

 بروح الفريق الواحد. هم مًعا، وعملاإلنسانية السائدة بين قيادة المعهد ومنتسبيه العالقات       

 

 
 التوصيات

  ،االستفادة من نتائج التقييم الذاتي بصورة أكبر، في التركيز على أولويات التحسين والتطوير في الخطة اإلستراتيجية
 ومتابعة جودة تنفيذها. 

 ،تنمية المهارات األساسية اإلعدادية، و في الرياضيات بالمرحلة  خاصةً  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب
 .ةعام صورةلديهم في اللغة اإلنجليزية ب

  ز على:تيجيات تعليم وتعلم، تركّ اإستر توظيف متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين في 

  التحصيل التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية االحتياجات التعليمية خاصة للطالب ذوي
 المنخفض

  ضمن تحقيق إنتاجية أعلى بما ي؛ التعلم في الدروسوقت إدارة 

 .تقديم المساندة التعليمية للطالب بصورة أكبر 

 والرياضيات، واستكمال طاقم  ،العلوم الشرعية :ين لقسم  ي  ن األول  ي  المتمثل في: المعلم   ،بشريةسد نقص الموارد ال
 اإلرشاد االجتماعي، بما يتناسب وأعداد الطالب.

 

 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المعهدقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  المستوى المرضي في في المعهد  أداءاستقرار
اإلنجاز األكاديمي، والتعليم والتعلم، والقيادة واإلدارة 

المستوى الجيد في التطور  فيوالحوكمة، و 
في  إلى المستوى الجيدئه الشخصي، مع ارتقا

 .المساندة واإلرشاد

 مة التقييم الذاتي لواقع المعهد، واالستفادة من ءمال
في تحديد أولويات العمل، بصورة مناسبة، نتائجه 

ت مؤشرات ، التي تفاوتوبناء خطته اإلستراتيجية
إضافة إلى متابعة تنفيذها. األداء فيها وعمليات 
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تفاوت متابعة أثر برامج التنمية المهنية على أداء 
 المعلمين في الدروس.

  تنّوع ، كالفاعلة المعهد بعض التحسيناتإحداث
والبرامج وبرامج تعزيز السلوك، األنشطة الالصفية، 
للطالب على اختالف فئاتهم،  التعليمية المساندة

اإليجابية بين منتسبي تنمية العالقات عالوة على 
وبذل الجهد، ، زيادة دافعيتهم نحو العطاءو  ،المعهد

 .والعمل بروح الفريق الواحد

  توافق تقييم المعهد لواقعه في استمارة التقييم الذاتي
مع أحكام فريق المراجعة في بفارق درجٍة أعلى، 

 جميع المجاالت.
  التحديات التيالتعامل مع على المناسبة قدرة المعهد 

 في:  ةثلتممتواجهه، وال
  ثالث مراحل دراسيةوجود 
  الرياضيات،  :ين لقسم  ي  ن األول  ي  المعلم  نقص

 والعلوم الشرعية
 ين؛ االجتماعي المرشديند اعدأ عدم كفاية

  .ليتناسب وأعداد الطالب
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  2016-2015يحقق الطالب في العام الدراسي ،
نسب نجاح مرتفعة في المواد األساسية، تراوحت ما 

%، جاء أقلها في الرياضيات 100و ،%87بين 
 عدادي.بالصف الثاني اإل

  يحقق طالب المرحلة االبتدائية نسب إتقان مرتفعة
ما بين  اد األساسية، تراوحتفي المو جد ا ومرتفعة 

%، وهي نسب تتوافق مع نسب 100و ،63%
، خاصة في الحلقة األولى ،النجاح المرتفعة إجمااًل 

باستثناء اللغة اإلنجليزية بالصف السادس التي 
 .%30جاءت متدنية بنسبة 

  يحقق طالب المرحلة اإلعدادية نسب إتقان متباينة
 ،%29في المواد األساسية، تراوحت ما بين 

صف الثالث، %، جاء أقلها في الرياضيات بال76و
هي نسب وأعالها في اللغة العربية بالصف األول، و 

تتوافق مع نسب النجاح المرتفعة في العلوم الشرعية، 
في اللغتين العربية  معها تتفاوتفي حين 
في  معها تتباينو ، الطبيعية والعلوم ،واإلنجليزية

 جميع الصفوف.الرياضيات ب
 إتقان مرتفعة ب المرحلة الثانوية نسب يحقق طال

في معظم مساقات المواد األساسية، جد ا ومرتفعة 
%، جاء أقلها في 100و ،%42تراوحت ما بين 

(، وأعالها في 151(، و)ريض101نجإ) :يمساق  
(، 212(، و)جفر313)سنن :ي العلوم الشرعيةمساق  

وهي نسب تتوافق مع نسب النجاح المرتفعة، 
(، 201نجإ) :يي اإلتقان في مساق  نسبت  باستثناء 

 %13جاءتا متدنيتين بنسبة  نتيل( ال202نجإو)
 .لكلتيهما

  تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات
والجيدة،  ،الممتازة القليلةأغلب الطالب في الدروس 

العلوم و دروس نظام معلم الفصل،  أغلبكما في 
المرحلة العلوم الشرعية في دروس ، و الطبيعية
لم تعكس هذه النسب مستوياتهم في حين ، الثانوية

في بقية الدروس التي جاءت بالمستوى المرضي في 
 أكثر من نصف دروس المواد األساسية.

  أغلب طالب المرحلة االبتدائية المهارات يكتسب
القراءة الجهرية، والتعبيرين الشفهي كاألساسية 
 ةمهار و  ،زيةنجليفي اللغتين العربية واإلوالكتابي 

جمع الكسور المتشابهة،  ةمهار و ، تجويد القرآن الكريم
 ،أّما المعارف والمهارات العلميةبصورة مرضية، 

في الحلقة الثانية،  خاصةً  ،فيكتسبونها بصورة جيدة
 كالمقارنة بين الكتلة والحجم.

  المهارات يكتسب أغلب طالب المرحلة اإلعدادية
 ،بصورة جيدة في معظم الدروس المعارف العلميةو 
في حين المقارنة بين أنواع المحوالت الكهربائية، ك

 اللغةتحليل النصوص القرائية في  ةمهار يكتسبون 
والعمليات  ،العلوم الشرعيةالتفسير في و  ،العربية

 بصورة متفاوتة الرياضياتعلى كثيرات الحدود في 
مهارات اللغة  أّما، بين المستويين الجيد والمرضي

 .  بصورة مناسبة فيكتسبونهااإلنجليزية 

  يكتسب أغلب طالب المرحلة الثانوية مهارات العلوم
في الشرعية بصورة جيدة، كتحديد أحكام المواريث، 

لغة العربية والرياضيات مهارات اليكتسبون حين 
والعلوم بصورة متفاوتة ككتابة القصة القصيرة، 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب 
 6                                                                                          2017مارس  15-13 – المعهد الديني الجعفري –تقرير المراجعة 

مهارات اللغة  اكتسابهم خطي ا، أّماوتمثيل المتباينات 
   اإلنجليزية فقد جاء بصورة أقل.

  عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من
نسب نجد أنَّ ، 2016-2015إلى  ،2013-2014
في ارتفاعها في معظم المواد األساسية تستقر النجاح 

تتقدم في حين ، ة، والثانويةاالبتدائيالمرحلتين في 
 .ةاإلعداديالمرحلة في معظم المواد األساسية في 

  يتقدم معظم الطالب في الدروس الجيدة خاصة في
 ونتقدميالمرحلتين االبتدائية والثانوية، في حين 

 المواد األساسية دروسفي بقية  ةمتفاوتبصورة 
قلٍة من في  ها تقدًماأقلوظهر ، واألعمال الكتابية

 اللغة اإلنجليزية. دروس

 والبرامج  ،يتقدم الطالب المتفوقون في أغلب الدروس
طالب صعوبات التعلم في برنامج التربية و  ،اإلثرائية
، في حين يتقدم الطالب ذوو بصورة جيدة الخاصة

التحصيل المنخفض بصورة متفاوتة في الدروس 
واألعمال الكتابية، وبصورة أفضل في البرامج 

العالجية. 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  .مستويات الطالب في اللغة اإلنجليزية من حيث مهاراتهم األساسية بشكل عام 

  خاصة في الرياضيات. ،المرحلة اإلعدادية في معظم المواد األساسيةمستويات طالب  

 ذوي التحصيل المنخفض. الطالب وفق قدراتهم في أغلب الدروس واألعمال الكتابية، خاصة تقدم الطالب 

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  وثقةكبير يشارك معظم الطالب في المعهد بحماس 
في أنشطة التعلم  مساهماتهم عبربالنفس،  عالية

وتبريرها، وتوليهم إنجازاتهم التعاوني، وعرضهم 
األدوار القيادية في الدروس، كما في دور المعلم 

، وفي الطبيعية الطالب، خاصة في دروس العلوم
 ،تقديم برامج اإلذاعة الصباحية، وفعاليات الفسحة

ير مع معهد الخير"، بتفعيل برنامج "فسحتي غ
إضافة إلى تحملهم المسئولية في اللجان الطالبية، 

أنا قادر"، فضاًل عن و"أنا قائد، كلجنة النظام، 
مشاركتهم في المسابقات الخارجية التي يحرزون في 

 كمسابقة "المساجلة الشعرية".مراكز متقدمة، أغلبها 

 الحسن،  السلوك  و  ،الرفيع الخلق   لطالب  يلتزم ا
وأنظمته، ويظهرون وعًيا  المعهد بقوانينويتقيدون 

 المعهد على ممتلكاتواضًحا في محافظتهم 
ويحترمون معلميهم  ، ونظافة بيئته،ومرافقه
ويبدون تجانًسا واضًحا فيما بينهم في ، همءوزمال

شعورهم مما عزز من ؛ الدروس والفعاليات المدرسية
 باألمن النفسي.

 الحضور المنتظم في المواعيد  بيلتزم معظم الطال
المحددة، والتي عززها المعهد بتنفيذه برامج ما قبل 

صباحي، مثل: "الفطور الصحي"، الالطابور 
، مع تطبيقه الئحة االنضباط واألنشطة الرياضية

  الطالبي.
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  ،يظهر الطالب فهًما جيًدا للثقافية البحرينية
 ؛المواطنةالقيم اإلسالمية، ويتمثلون قيم ينتهجون و 

ف"، كلَّ برنامج "أنا م   عزز ذلك مشاركتهم فيوقد 
عالوة على  ،و"تراتيل"و"الحلقات الشرعية"، 

جان مهر ك مشاركاتهم في المناسبات الوطنية،
بيت ""البحرين أواًل"، وفي الزيارات الميدانية، كزيارة 

 ."ار عاليفخّ "، و"القرآن
  كما  ،الذاتييظهر الطالب قدرة مناسبة على التعّلم

إضافة إلى  ،في مسابقة "البحث في المعاجم"

 ؛توظيفهم ركن التعلم الذاتي في مركز مصادر التعلم
   والتعلم المستمر. ،لتعزيز مهارات البحث

 في يتواصل الطالب بفاعلية مع بعضهم بعًضا ،
، الجماعيالمواقف التعليمية، خاصة في العمل 

 هم ويستفيدون من إجابات بعضهمءويبدون آرا
، كما يصغون لفقرات الطابور الصباحي ،ابعضً 

 .والخطابةالتمثيل واإللقاء ب ويشاركون

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الطالب على التعلم الذاتي بصورة أكبر.قدرات تعزيز    
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  إستراتيجيات تعليم وتعّلم فاعلة في  المعلمونيوظف
م باللعب، والعصف الذهني، الدروس الجيدة، كالتعلّ 

والتعلم التعاوني، وأسلوب "فّكر، زاوج، شارك"، 
مصادر والموارد التعليمية المشوقة، ويستخدمون فيها ال

الذكية، والنماذج، والسبورات الفردية الصغيرة، كالسبورة 
كما في أغلب دروس نظام معلم الفصل، والعلوم 

لها في  يتفاوت توظيفهمفي حين  ،بشكل عام الطبيعية
فيها األسئلة من أجل التعلم، وظفوا بقية الدروس، حيث 

والتعلم الجماعي غير محدد األدوار، وكان المعلم في 
، كما في بعض دروس تعلُّميةالعملية البعضها محور 

  العلوم الشرعية في المرحلة اإلعدادية.
  المعلمون في معظم الدروس أساليب تحفيز يوظف

وتشجيع فاعلة، كالعبارات التشجيعية، واأللقاب 
ن اإلعدادية التحفيزية، مثل: "نجوم الدرس" في المرحلتي  

 ومكافأةوالثانوية، ومنح النجوم، والهدايا الرمزية، 
الطالب بالدرجات بتطبيق البرنامج اإللكتروني 

(Class Dojo ،) في المرحلة االبتدائية؛ مما عّزز
 الطالب، ودفعهم نحو التعّلم. أغلب من مشاركة

  جاء أفضلها في ، الدروسن في إدارتهم يتفاوت المعلمو
حيث الدروس الجيدة، خاصة في العلوم الطبيعية، 

والتسلسل في ة، التخطيط الفاعل للمواقف التعليمي
 والحرص على مشاركة الطالبعرض المادة العلمية، 

في األنشطة التعليمية المتنّوعة بتقديم اإلرشادات 
في حين تأثرت إنتاجية بقية الدروس، الواضحة، 

اإلطالة في  وأاألنشطة التعليمية، باالنتقال السريع بين 
خاصة في األنشطة االستهاللية؛ مما ، بعض جزئياتها

إلى عدم كفاية الوقت المتاح لإلجابة عن أسئلة أدى 
 التقويم الختامي.

  التقويم من أجل التعلم الفاعلة في تتنّوع أساليب
الدروس الجيدة بين التقويمات الشفهية والتحريرية، 

الجماعية، والتقويم الثنائي، والتقويم باألقران و الفردية 
ز في حين يرك  ، دروس العلومأحياًنا، كما في أغلب 

المعلمون على التقويم الجماعي في بقية الدروس، كما 
في أغلب دروس العلوم الشرعية، ويستفيدون من نتائج 
التقويم بصورة متفاوتة في تلبية االحتياجات التعليمية 

 للطالب بفئاتهم المختلفة.
  للطالب في أغلب تتفاوت المساندة التعليمية المقدمة

، والتعليماتالدروس، من حيث وضوح اإلرشادات 
تاحة الفرص للطالب لعرض إجاباتهم وتصويبها،  وا 
وتقديم التغذية الراجعة المباشرة، في حين كانت مساندة 
الطالب ذوي التحصيل المنخفض غير كافية في أغلب 

 الدروس، خاصة في اللغة اإلنجليزية.
  ي نّمي المعلمون مهارات التفكير العليا لدى الطالب

كمهارة تحليل الدروس،  بصورة مناسبة في أغلب
النصوص الشعرية في اللغة العربية، ومهارة التبرير 

، وحل المشكالت الطبيعية والتفسير في العلوم
والحساب الذهني في المسائل الحياتية، في 

 الرياضيات.
   بقدٍر مناسب من الواجبات  ي كّلف المعلمون الطالب

نها بالتصويب شبه المنتظم، زلية، ويتابعو المن
ويعززونها بالعبارات التشجيعية، ويتفاوتون في تدقيقها 

 وتقديم التغذية الراجعة حولها.
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  التمايز بصورة متفاوتة، في أنشطة  المعلمونيراعي
ون قدرات التعّلم، واألعمال الكتابية المقدمة، ويتحدّ 

، وحل المسائل النهاية باألسئلة مفتوحةالطالب 
 ي الدروس الجيدة.، والتجريب العملي، خاصة فاللفظية

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أفضلتحقيق إنتاجية  ؛ بما يضمنإدارة وقت التعلم.   

 بصورة أكبر ب التقويم، واالستفادة من نتائجهأسالي.   

 .التمايز في األنشطة التعليمية، واألعمال الكتابية 
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 والمشروعات  عالجية واإلثرائيةيقدم المعهد البرامج ال
وياتهم على اختالف مستالفاعلة؛ لمساندة الطالب 
خاصة الطالب المتفوقين، التعليمية بصورة جيدة، 

"القراءة المنزلية"، و"فرسان اإلعراب"  :يمثل: مشروع  
، ةو"نجوم الرياضيات" لإلعداديللمرحلة االبتدائية، 

 ة.للثانوي (IELTS)و

  كالتمثيل، الطالب، معظم مواهب المعهد يعزز
عبر اإللقاء الشعري، والخطابة، و  ،والتصوير

، كمسابقة "اإللقاء المتنّوعةمشاركاتهم في المسابقات 
الجيد لطالب صعوبات  هإلى دعمالشعري"، إضافة 

المنخفض  لللطالب ذوي التحصي والمتفاوتالتعلم، 
علم الم""إتقاني بقدراتي"، و ي:عبر تفعيل برنامج  

 القرين".
 بتقديم يلبي المعهد االحتياجات الشخصية للطالب ،

، كتوفير النظارات الطبية، المساعدات المادية
خالل مشكالت، الحدوث عند بصورة فاعلة يساندهم و 

 ،الحصص اإلرشادية، ودراسة الحاالت الخاصة
، عالجها، كحالة العزوف عن الدراسةومتابعتها و 

البرامج المعززة للسلوك اإليجابي،  إضافة إلى تنفيذ

في  ،كّل هذا أرتقي"، و"نجم األسبوع"،مثل: "بسلوكي 
  عدد طاقم اإلرشاد االجتماعي. نقص ظل

 خبرات معظم الطالب،  تعزز األنشطة الالصفية
في أنشطة ما قبل  كماواهتماماتهم وميولهم المختلفة، 

الفسحة أنشطة كاألصبوحة القرآنية، و  ،الطابور
كالدوريات الرياضية، وفي األندية واللجان، كنادي 
المسرح، ولجنة أصدقاء مركز مصادر التعلم، 
والمسابقات التي حققوا فيها مراكز متقدمة، كمسابقة 

 لطيفة بنت محمد آل مكتوم للبحوث اإلجرائية.الشيخة 
  يوفر المعهد بيئة صحية آمنة لمنتسبيه، بصيانة

مبانيه، ومتابعة المقصف، وتنظيم آلية حضور 
ح، مع مراقبتهم عند الطالب وانصرافهم بنجا

استخدامهم الحافالت، عالوة على متابعة الممرض 
حية، للحاالت المرضية المزمنة، وتنفيذ الفعاليات الص

 صحتي في لياقتي".مثل: "

  بتقديم االبتدائي طالب الصف األول يهيئ المعهد
األلعاب الترفيهية، وتعريفهم بالمرافق، ويهيئ طالب 

بإرشادهم حول االبتدائيين الثالث والسادس  ني  الصفَّ 
طبيعة المرحلة التالية، ويهيئ طالب الصف الثالث 
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اإلعدادي الختيار المسار المناسب للمرحلة الثانوية 
بالمحاضرات وزيارة المدارس الثانوية، كما يهيئ طالب 

الثالث الثانوي بزيارة جامعة البحرين، وعقد الصف 
 اللقاءات الفردية.

 بصورة يتم رعاية الطالب ذوي اإلعاقات الجسدية ،
يم المادية، وتقدوالتجهيزات ، بتوفير الموارد مناسبة

 ا. ا وشخصي  المساندة الالزمة لهم أكاديمي  

  ينمي المعهد المهارات الحياتية لدى الطالب بصورة
متفاوتة، كمهارة تقنية المعلومات، وحل المشكالت، 

 خدمة المجتمع. مساق ضمن  ؛والطبخ، ومحاكاة العمل
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بصورة أكبر.المنخفض التحصيل  ذوي التعليمية للطالبتلبية االحتياجات   

  يز مهارات الطالب الحياتية بصورة أكبر.تعز 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ز، وتعزيز التميّ معهد التشاركية على رؤية الت ركز
مت بصورة جيدة في رج  ت  وقد واالنتماء، المواطنة 

التطور الشخصي للطالب، والمساندة  :يمجال  
في بقية مجاالت العمل اإلرشاد، وبصورة مرضية و 

 .في المعهد
  يقيم المعهد واقعه المدرسي عبر أدوات عدة: كتحليل

(SWOT،ومشروع المدرسة البحرينية المتميزة ،) 
وتحليل نتائج  المراجعة السابقة،توصيات زيارة و 

 ؛ت الصفيةراوالزيازارية، و االمتحانات المدرسية وال
 العمل في أولويات مصفوفة تحديدفي كلها ساهمت 

إال أن التركيز عليها في المعهد بشكل مناسب، 
 ظهر بصورة متفاوتة. ،والتطبيق العملي التخطيط

  على رفع اإلنجاز  المعهد اإلستراتيجيةتركز خطة
 ، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم،للطالب األكاديمي

متفاوتة  تضمنت مؤشرات أداء، وآليات متابعةوقد 
األداء العام  استقرار؛ األمر الذي أدى إلى الدقة

 للمعهد في المستوى المرضي.
  تظهر استمارة التقييم الذاتي توافًقا بين تقييم المعهد

ألحكام التي ابفارق درجٍة أعلى، مع لمجاالت عمله، 
 توصل إليها فريق المراجعة.

 ه؛ لرفع كفاءة معلمييبذل المعهد جهوًدا متواصلة 
، دريب المعتمدا، بتوطين التدريب عبر مركز التمهني  

"التعليم المتمايز"، فقدم الورش التدريبية، مثل: 
، ونظم لهم "اإللكترونيم يو"اإلدارة الصفية"، و"التعل
لسات جو لية والخارجية، الزيارات التبادلية الداخ

إضافة  التطوير المهني األسبوعية لألقسام التعليمية،
زي "يوم في حياة قسم"، و"تميّ  :يإلى تنفيذ مشروع  

على أداء متابعة أثر التدريب إال أن  في حصتي"،
عبر  ؛ة متفاوتةر بصو  المعلمين في الدروس جاء

 .الزيارات الصفية
  اء بين أعض العالقات اإلنسانية اإليجابيةتسود

الهيئتين اإلدارية والتعليمية، حيث التشاركية في 
العمل بروح الفريق الواحد، وتبث و اتخاذ القرارات، 
؛ هروح الحماسة والتنافس بين منتسبيقيادة المعهد 
هم نحو العمل والعطاء المتجدد، بتطبيق تلزيادة دافعي

ي: "موظف آلية الحوافز والمكافآت، وتفعيل مشروع  
منح شهادات الشكر و يوم المفاجآت"، "و الشهر"،

والتقدير، إضافة إلى تفويض ذوي الكفاءة منهم للقيام 
ي: سم  لق يناألول   ينبمهام المدير المساعد، والمعلم  

لجان العمل الرياضيات، والعلوم الشرعية، وقيادة 
 بالمعهد.

  يوظف المعهد موارده ومرافقه التعليمية بفاعلية في
ية احتياجاتهم المختلفة، تعلم الطالب، وتلب

في تفعيل  لمركز مصادر التعلمكالتوظيف الفاعل 
في تنفيذ  ، والصف اإللكترونيالدروس التعليمية
في عقد الورش  ، ومركز التدريبالدروس اإللكترونية

في تنظيم الفعاليات  ، والصالة الرياضيةالتدريبية
التجارب في تنفيذ ، ومختبرات العلوم الرياضية
، فضاًل عن تفعيل ساحات المعهد في العملية العملية

 التعليمية. 
  يثري المعهد خبرات طالبه، بتواصله الفاعل مع

مؤسسات المجتمع المحلي، كتواصله مع مركز أم 
؛ للتوعية الصحية والتثقيفية، وبيت الحصم الصحي

؛ لتدريب الطالب على أحكام التجويد، آنالقر 
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السياسي، للتثقيف  ؛ي النواب والشورىومجلس  
والدفاع المدني؛ لتنظيم عملية اإلخالء، وشرطة 

مجتمع؛ لتنفيذ برامج "مًعا"، ووزارة العدل خدمة ال
والشئون اإلسالمية؛ في تقديم المحاضرات التوعوية 

واإلرشادية، إضافة إلى التواصل الفاعل مع أولياء 
عبر اللقاءات التربوية، والنشرات  ؛األمور

 األسبوعية.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ،االستفادة من نتائج التقييم الذاتي بصورة أكبر، في التركيز على أولويات التحسين والتطوير في الخطة اإلستراتيجية

  ومتابعة جودة تنفيذها.

 اإلنجاز األكاديمي للطالب.وتحسين مستوى أثر برامج التنمية المهنية في تطوير عمليتي التعليم والتعلم،  متابعة  
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الجعفري المعهد الديني اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Ja'afari Religious Institute اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2002 سنة التأسيس
 340 مجمع - 4034طريق  - 1399مبنى  العنوان

 الجفير/ محافظة العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17729871 الفاكس 17009187 17728860 أرقام االتصال

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

 سنة 18-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7-9 10-12 

 1001 المجموع - اإلناث 1001 الذكور عدد الطلبة

 جيدال أسر من ذوات الدخلينتمي أغلب الطالب إلى  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

الشعب لكل مستوى عدد 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 .لمسار الدينيشعبة واحدة ل  (10األول )
 .لمسار الدينيشعبة واحدة ل  (11الثاني )
 .لمسار الدينيشعبة واحدة ل  (12الثالث )

 فنيين 5ا، وإداري   13 عدد الهيئة اإلدارية
 97 التعليميةعدد الهيئة 

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 العربيةاللغة  لغة التدريس

 سنتان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 .امتحانات وزارة التربية والتعليم 

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

     .2016-2015في العام الدراسي  ،ينمساعد   ين للمعهدمدير  ثالثةتعيين    المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


