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  المقدمة
 

إجراء ىذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالييئة الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب ب
األخرى،  نشطةألوقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، وا مراجعين،ثمانية أيام من قبل ثالثة عمى مدار 

المكتوبة وغيرىا، وتحميل البيانات المتعمقة بأداء المدرسة والوثائق الميمة األخرى، فضاًل عن  طمبةواالطالع عمى أعمال ال
ويعرض ىذا التقرير خالصة ما توصموا إليو من نتائج، وما أصدروه  وأولياء األمور. طمبةع العاممين بالمدرسة والالتحدث م

  من توصيات.
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 لمدرسةاتقرير 
 

 ي مقابل التقديراتالكممات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكممات  التقدير

 ممتاز
ول والتمامتدل عمى وشك بموغ الشم  /تدل عمى الشمول والتمامالجميع تقريًبا   /الجميع

 الغالبية العظمى
تدل عمى الكثرة والشيوع وتزيد عمى معظم  األغمبية العظمى 

تدل عمى الكثرة بما يجاوز حد األغمب معظم  جيد
تدل عمى تجاوز الحد المتوسط أغمب/مناسب/مالئم/متفاوت  مرض  

 غير مالئم

تدل عمى ما دون المتوسط قميل/ أقمية 
تدل عمى ما ىو أدنى من  قميل محدود 

تدل عمى الندرة والقمة الشديدة محدود جًدا 
تدل عمى انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد( 

 
 

 غير مالئم" عمية العامة لممدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 عدم التقييم الذاتي، و عمميات  وشمولية عدم دقة
 وبناء، تحديد أولويات العمل المدرسيل اكفايتي

 مؤشراتومتابعة تنفيذىا وفق  ةاإلستراتيجيخطتيا 
 .دقيقة أداء

  ،تدني مستويات الطالب في نسب النجاح واإلتقان
مياراتيم األساسية في جميع المواد وضعف 
 غير المالئمة تقدميمإضافة إلى مستويات الدراسية، 

 واألعمال الكتابية. ،الدروسمعظم في 
  نحو دافعية الطالب، وقمة حماسيم انخفاض

ضعف عمى  عالوةً لمشاركة في الحياة المدرسية، ا
ثقتيم بأنفسيم، ومحدودية األدوار القيادية الموكمة 

 إلييم، في ظل قمة األنشطة المدرسية المقدمة ليم.

 في قمة وعي الطالب، وسموك بعضيم غير السوي ،
ي مج والمشروعات التي تنم  ظل محدودية البرا

المخالفات من تكرار  ، وتحد  والقيم لسموك اإليجابيا
من فئة استخدام إضافة إلى وانتشارىا،  السموكية

 المعممين أساليب غير تربوية في التعامل مع
؛ األمر الذي انعكس سمًبا عمى أمنيم الطالب
 النفسي.

 نحو تقديم تعمم فاعل؛ مما  دافعية المعممين تفاوت
 يةإستراتيجيات تعميم معظميمتوظيف أدى إلى 

غير تقويم ساليب تطبيقيم أفاعمة، و غير ية وتعمم
تمبية احتياجات مناسبة لم تسيم بدرجة كافية في 

 ، عالوةً الطالب التعميمية عمى اختالف مستوياتيم
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في  ؛ مما أّثر سمًبافي اإلدارة الصفية يمضعفعمى 
 .إنجاز الطالب األكاديميمستوى 

  عدم كفاية المساندة التعميمية المقدمة لمطالب بفئاتيم
ال  ،الدروس والبرامج الخاصة الداعمة المختمفة في

، في ظل نقص سيما عند تعرضيم لممشكالت
المعنية بمساندة الفئات الخاصة  الموارد البشرية

 منيم. 

  يانتسبيصحية آمنة لم بيئةً ال ُتَعّد البيئة المدرسية ،
نقص دورات و  أعمال الصيانة ومتابعتيا، قمة في ظل
، وعدم صالحية لطالبتتناسب وعدد اال  التي المياه

عدم ممة، و ظاألماكن الم ةوقم ،لالستخدام بعضيا
كفاية عمميات تنظيم انصراف الطالب من المدرسة، 

 خاصة مستخدمي الحافالت. 
  عما تقدمو المناسب أمورىم وأولياءرضا الطالب 

 .المدرسة من خدمات
 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  رئيسة. إيجابيةوجد جوانب ال ت 

 
 

  التوصيات
 مدرسية توفير بيئة في  - عمى اختالف مستوياتيا - الالزم لدعم جيود المدرسة ،التدخل الخارجي السريع

خطتيا اإلستراتيجية؛ عمى أساس  بناءواالستفادة من نتائجو في  ،وتطبيق تقييم ذاتي دقيق وشاملصحية آمنة، 
 تطوير األداء العام لممدرسة.أولويات العمل المدرسي، ووفق مؤشرات أداء واضحة؛ بما يضمن 

 المشروعات والبرامج  تعزيز اإلجراءات المتبعة؛ لضمان أمن الطالب نفسًيا، وزيادة دافعيتيم نحو التعمم، وتطبيق
 .مية وعييم وتحسين سموكيمالتي ُتعنى بتن

  ،تركز عمىتطوير إستراتيجيات تعميم وتعمم: 
 وتنمية مياراتيم األساسية ،اإلنجاز األكاديمي لمطالبمستوى رفع  -
التقويم من أجل التعمم، واالستفادة من نتائجو في تمبية احتياجات الطالب التعميمية عمى اختالف  -

 اتيممستوي
 ووقتية منظمة ومنتجة ،إدارة صفية -
  مشاركة الطالب بجميع فئاتيم في األنشطة التعميمية، بما يعزز ثقتيم بأنفسيم، وتولييم األدوار القيادية. -

  المدرسية والبرامج واألنشطة ،عمى اختالف فئاتيم في الدروسومساندتيم دعم الطالب. 

  آخر تعمم واختصاصي صعوبات ،مساعد ثان  مدرسة سد النقص في الموارد البشرية، المتمثل في مدير، 
 واختصاصي صعوبات نطق.
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  غير مالئم"عمى التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 التخطيط اإلستراتيجي، بما فييا  عمميات عدم دقة
وتحديد أولويات ، وخطط  تشغيمية، ذاتي   تقييم   من

غير  وآليات المتابعةتطوير العمل المدرسي، 
 .  الكافية

  مواجية المدرسة مجموعة من التحديات، تتمثل في
 التالي:

 أكاديميًّاالطالب إنجاز  تدني مستويات 
 قمة وعي الطالب، وسموكيم غير السوي 
 تفاوت دافعية المعممين 

  ِقَدمو، وتأخر وضع المبنى المدرسي من حيث
صيانتو، ونقص عدد دورات المياه، وضعف 

 المتابعة أثناء انصراف الطالب.
  متابعة أثر برامج التنمية المينية عمى عدم كفاية

  أداء المعممين.
  الطالب ذوي بمساندة المعنية  الموارد البشريةنقص

 .الفئات الخاصة
 التقييم ة توى أدائيا في استمار ستباين تقييم المدرسة لم

الذاتي مع أحكام فريق المراجعة التي جاءت 
 بالمستوى "غير المالئم" في جميع المجاالت.
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطمبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  2015-2014الدراسي يحقق الطالب في العام 
%، 91%، و59ما بين تراوحت نسب نجاح 

في مادة المغة العربية، قمياًل حيث جاءت مرتفعة 
والمغة  ،ومنخفضة في مادتي الرياضيات

نتائج الصف الثالث معظم اإلنجميزية، و 
 اإلعدادي.

 متدنية في منخفضة و  يحقق الطالب نسب إتقان
توافقت مع معظم نسب النجاح  المواد األساسية

بين ما تراوحت وتباينت مع بعضيا، و  المنخفضة،
 مع مستويات الطالب توافقلت ؛%44%، و19

 .في معظم الدروس غير المالئمة
  األساسية  مياراتالمعظم الطالب يكتسب

ذلك عمى و  ،بوجو عامالمتوقع بمستوى أقل من 
 لي:التاالنحو 

  تحميل النص جاءت ميارات  :العربيةالمغة
والقواعد  ،الشعري بالصفين األول والثاني

أقل من المتوقع،  بمستوىبوجو  عام النحوية 
في  اإللقاء الشعريميارة  تظير في حين 

 لصف الثاني بمستوى أفضلا
 جاءت الميارات الحسابية :الرياضيات ،

كالجمع، والضرب، والقسمة، بمستوى غير 
 جاءتفي حين ، في أغمب الدروس المالئم

لصفين األول افي  ات المكتسبة،ميار بعض ال
 بمستوى مناسب والثالث

 لمعارف والمفاىيم العمميةا تالعموم: جاء 
، كالمقارنة بين مصادر بصورة متفاوتة
 لمذراتاإللكتروني الطاقة، والتوزيع 

  الميارات في جميع المغة اإلنجميزية: جاءت
 عام. ئمة بوجو  غير مالالصفوف بصورة 

 عام عمى  بشكل   الطالب نسب نجاح تستقر ال
إلى  2013-2012مدار األعوام الدراسية من 

، حيث تتقدم في المغة العربية، 2014-2015
 ،ياضانخفاوتثبت في المغة اإلنجميزية عمى 

بوجو عام و في العموم والرياضيات، تتباين و 
 جميع المواد األساسية يفتتراجع نسب النجاح 

 .في الرياضياتخاصة  ،الصف الثانيب
  يتقدم الطالب بصورة غير مالئمة في أكثر من

ثمثي دروس المواد األساسية، التي تمت 
مركز  جاءمالحظتيا وعّمت جميع الصفوف. كما 

امتحانات الشيادة ترتيبيا في متأخًرا في المدرسة 
من  (32مركز )حصمت عمى الحيث  اإلعدادية،

 .مدرسة من مدارس البنين (33)بين 
  بصورة غير  عمى اختالف فئاتيم الطالبيتقدم

في ظل  ؛األعمال الكتابية معظم في ةمالئم
 الدروسداخل لدعميم محدودية البرامج الفاعمة 

طالب فئة محدودة من حقق في حين ت، وخارجيا
في البرنامج الخاص ا مناسًبا تقدمً صعوبات التعمم 

 - وىم قمة -ون المتفوق الطالب ، أمابيم
 دروسبعض بمستوى أفضل في فيتقدمون 

 .الرياضيات والعموم
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الدراسيةفي المواد األساسية ومياراتيم الطالب  ياتمستو. 

 المواد األساسية.في  الطالب نسب إتقان 

 واألعمال الكتابية. ،التقدم الذي يحققو الطالب وفق قدراتيم في الدروس 

  الذي يحققو الطالب بفئاتيم المختمفة.التقدم   
 
 

  غير مالئم"لمطمبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  تُبدي فئة محدودة من الطالب ثقة بالنفس، وقدرة
عمى تولي األدوار القيادية، في بعض المجان 

، ، والمجمس الطالبيمجنة النظامك ،الطالبية
الطابور الصباحي والفسحة ويشاركون في فعاليات 

 في الفعاليات مشاركتيمعمى  المدرسية، عالوةً 
 متقدمة، مراكز فييا ونالتي يحصدة يالخارج

 كرةو  ،المخيم الكشفيكل  من: كالمركز األول في 
  .اليد

  وال  ،في معظم الدروس ا ضعيًفاحماسً يبدي الطالب
تأثر و  ىم،ءآرايتحممون مسئولية أعماليم، وال يبدون 

، ومحدودية عدم انجذابيم نحوىاسبب ب ؛فيياتفاعميم 
، إضافًة إلى الفرص المتاحة ليم لممشاركة فييا

 ضعف مياراتيم األساسية.
  يمتزم الطالب السموك الحسن في الدروس القميمة

المرضية، إال أنيم يبدون تصرفات غير واعية في 
تعكس التي  أغمب الدروس، كاألحاديث الجانبية

وقوع  عن تماميم بما يقدم ليم فييا، فضاًل ضعف اى
عمى  يميّ وتعدِ  ،بينيم فيماالشجار من  متكررة حاالت

الدروس وفي الفسحة،  أثناءًيا وجسدًيا ظزمالئيم لف
، كالتدخين ة،سويالغير  يةحاالت السموكالوبعض 

والتفاوت في احترام وتخريب ممتمكات المدرسة، 

استخدام المعممين أساليب غير  ركما أثّ  ؛يامنتسبي
 .الطمبة النفسي أمنفي تربوية لمتعامل معيم؛ سمًبا 

  يشارك الطالب بصورة محدودة في الفعاليات
شارك طالب يو  ،الوطنية، كفعالية اليوم الوطني

غير أنيا الكشافة في فعالية "البحرين أواًل"، 
عدم وعي أغمب  مشاركات غير كافية؛ نتيجة

الطالب بأىميتيا، إضافة إلى قمة البرامج المعززة 
 مقيم اإليجابية.ل

  الطالب الحضور إلى المدرسة، الذي أغمب يمتزم
 الفعالياتعززتو بتطبيق الئحة االنضباط الطالبي، و 

النشاط "إفطاري سر نجاحي" و  فعاليةك المدرسية،
ر يلمقضاء عمى مشكمة التأخ؛ الرياضي الصباحي

 من الطالب ن مشكمة تسربأ الإ، لصباحيا
 موجودة.مازالت المدرسة والحصص 

  تظير قدرة الطالب عمى التعّمم الذاتي بصورة
 محدودة خالل تنفيذ األنشطة المدرسية، والمسابقات

 ، والوعيالدروس؛ نتيجة قمة الفرص المتاحةفي و 
 تنمية ذلك.بأىمية 

 ا بفاعمية محدودة في الطالب معً أغمب  يتواصل
ظير تواصميم اإليجابي في وقد الدروس وخارجيا، 
ضعف ميارات حيث محدوًدا،  ةاألعمال الجماعي
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ىذا، بخالف ما ، المبادراتقمة و فييا  الحوار اليادف
تنفيذ بعض أبداه بعض الطالب من تعاون في 

كتجميل البيئة، وأعمال النجارة  ،األنشطة المدرسية
 والجبس.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  من نفسًيا.شعورىم باألوعي الطالب وسموكيم في الحياة المدرسية، والتزاميم القيم، و   

 مشاركة الطالب، وحماسيم ودافعيتيم في الدروس واألنشطة المدرسية.    

 األدوار القيادية والمسئوليات. مثقة الطالب بأنفسيم وتوليي 

 .قدرة الطالب عمى التعمم الذاتي، والتواصل مًعا بإيجابية 
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 جودة العمميات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعمم  التعميم" 
 

 مبررات الحكم
 

  م ن إستراتيجيات تعميم وتعميالمعممبعض يوظف
التي جاءت فاعميتيا مناسبة في قمة من الدروس 

كبعض دروس الرياضيات، مثل:  بمستوى مناسب،
 ما، والسؤال من أجل التعمم، فيالجماعيالعمل 

التي شكمت أكثر من الثُُمثين جاءت بقية الدروس 
محوًرا  ونغير مالئم؛ نتيجة كون المعممبمستوى 

في  بعضيموقوع عمى  عالوةً لمعممية التعميمة فييا، 
 في النطق متكررةى لفظية ر وأخ ،أخطاء لغوية

مادتي في كما  ،ةيّ والتحدث بالميجة العامّ  واإلمالء
، إضافة إلى استخدام المغتين العربية واإلنجميزية

اية بعضيم أساليب ال تتناسب مع طبيعة المادة والكف
 ، مثلوالرياضيات المطموبة، كما في مادتي العموم
  .حل المسائل فييا بأسموب شفيي

  المصادر والموارد التعميمية  المعممينيوظف أغمب
، والسبورة الصغيرة، التعميمية البطاقاتك المتاحة،

 غير كاف  تفعيميا إال أن ، العارض اإللكترونيو 
ورفع دافعيتيم نحو  ،الطالب لدى حماسال لتحريك
الربط بين المواد الدراسية  يوظف بعضيمكما  التعمم.

 .ةفاعمغير و  ،وبالحياة بصورة محدودة جًدا
  مالئمة،  غيربصورة ن الدروس يالمعمممعظم يدير

عمى إدارة  بقمة دافعية بعضيم، وعدم قدرتيم تتأثر 
، يمسموك الطالب، وعدم احترام الطالب لتعميمات

السريع في عرض األنشطة دون  يمتقالانإضافًة إلى 
استثمار  ةعمى قم عالوةً التحقق من أىداف التعمم، 

وعدم  عمى اختالف فئاتيم،الطالب الوقت في دعم 
اإلسياب مع ، التسمسل المنطقي في عرض األفكار

في الوقت المتاح إلنجاز عمل المجموعات وفي 
في ؛ مما أثر سمًبا ةاالستياللي ةنشطعرض األ

 .الدروسإنتاجية 
  ز عمى تركيستخدم المعممون أساليب تقويمية

 اتاإلجابب المتبوعة ةأو الجماعي ةب الشفيييلااألس
ضمن التأكد من تحقيق الطالب تال التي العشوائية، 

تغذية راجعة ويقدمون ، المقصودة األىداف التعميمية
تتسم  يقع فييا الطالب، التيحول األخطاء 

ة تمقين اإلجابات عممي يمبعضوينتيج  بالضعف،
 المساندةوكفاية كفاءة عدم  يشير إلىمما  ؛لمطالب
 خاصةً  ،اختالف فئاتيمعمى يم يلإ ةالموجي التعميمية

الطالب ذوي و المتدني التحصيل ذوي طالب ال
وذلك  ؛والنطق ضعاف السمع الحاالت الخاصة من

بين لمتمايز فيما بعض المعممين مراعاة بسبب عدم 
 و، أبفئاتيم الشخصية ومستوياتيم التعميمية الطالب

 عدم الحرص عمى تقديم التوضيحات واإلرشادات
، فيما األنشطة وتبسيط المعموماتعند حل  الالزمة

روس التي ظيرت فييا من الد عدا عدد محدود
 .أفضل بصورةالمتفوقين  الطالب مساندة فئة

 ن في بعض الدروس أساليب تحفيز و المعمم يوظف
ة مناسبة كالتعزيز المفظي، ومنح اليدايا الرمزي

نيا لم تساىم في أإال  لمطالب كالحموى واألقالم،
، في ظل ضعف لمشاركةا نحوجذب الطالب 

، وتدني مستوى ميارتيم نحو التعمم دافعيتيم
 األساسية.
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  تحدي مراعاة التمايز بين الطالب، وال يتم تم تال
،  يمقدرات في الدروس واألعمال الكتابية بقدر كاف 

 ،حيث جاءت في مجمميا بمستوى أقل من المتوقع
 المغة اإلنجميزية ، كما فيط جًدايسبشكل ب تمد  وقُ 

التنوع  إلى فتقري محدوًدابعضيا جاء و  والرياضيات،
 .كما في المغة العربية

   لعميا بصورة رات التفكير امياي بعض المعممين ينم
ستنتاج في العموم، الا، كقمة في دروس ،محدودة

وتحميل القصيدة في المغة العربية، في حين ركز 
 .ميارات الدنياالعمى تنمية  معظميم

 متفاوتة في  أعمال الطالب بصورةالمعممون صحح ي
ات عبار ويدعميا أغمبيم بال ،غير منتظمةالدقة و 

كما ، التأكيد عمى الحل الصحيحدون تشجيعية ال
إلجابة في امن قبل الطالب واضح الىمال ن اإلتبيّ 

 .عنيا

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 تثير  التيتعميمية الموارد الو التي يكون الطالب فييا محوًرا لمعممية التعميمية،  الفاعمة تعممالتعميم و الجيات يإسترات

 .نحو التعمم دافعية الطالب، وتحفزىم

 .اإلدارة الصفية المنظمة والمنتجة 

  ،يم التعميميةمبي احتياجات الطالب عمى اختالف فئاتالتي تأساليب التقويم الفاعمة. 

  الطالب، وتحدي قدراتيم، في األنشطة والواجبات.بين مراعاة التمايز 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطمبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ال ُتَعّد البيئة المدرسية بيئًة صحية آمنة لمنتسبييا؛
نظًرا لقمة اإلجراءات المتبعة في صيانة المبنى 

 دورات المياهصالحية عدم و  المدرسي، ومتابعتيا،
كفاية عددىا الذي ال يتناسب وعدد  لالستخدام، وعدم

عدم كفاية المراقبة لحضور الطالب و  ،لطالبا
  .خاصًة مستخدمي الحافالتوانصرافيم، 

  تُقّدم المدرسة االختبارات التشخيصية لمطالب، دون
في دعم َتعم ميم في الدروس  نتائجيا االستفادة من

وخارجيا، حيث تُقّدم دعًما محدوًدا لممتفوقين 
كنادي العموم العممي،  ،بمشاركتيم في بعض البرامج

كإلقاء  األنشطة في بعض شارك قمة من الموىوبينتو 
في الفسحة، والتمثيل في الطابور الصباحي،  الشعر

ذوي مطالب ل دعم  ما تقدمو من مع محدودية 
يشكمون الشريحة األكبر المتدني، الذين  لالتحصي

 . في المدرسة
 ؛ طالب صعوبات التعمم بالدعم المناسب ظىال يح

لوجود عدد كبير منيم ال يشمميم البرنامج نظًرا 
فيو بصورة لتركيز افي الوقت الذي تم الخاص بيم، 

، المتدنيالتحصيل  ذوي عمى فئة الطالبمحدودة 
في بعض  نشطة التعميميةاأل مع اإلشارة إلى قّمة كمّ 
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في دقَّة تحري الممفات الطالب الفردية، وقّمة 
 تصحيحيا.

  ،ُتمّبي المدرسة بعض حاجات الطالب الشخصية
لذوي الحاجة كتقديميا وجبات اإلفطار المجانية 

بعض البرامج لتنمية التطور الشخصي م يمنيم، وتقد
و احترامَ  ل  قِ يُ  لطالب، ودراسة حالة طالب  دى ال

قامةلممعممين، و  تعد  العنف"، غير أنيا"محاضرة  ا 
ال تتناسب مع واقع  قميمة، ومحدودة الفاعمية، برامج

أو السموكية كم المشكالت  المدرسة من حيث
توثيق في دقة تحري الِقّمة  في ظل ؛نوعياتيا

حسن فييا، وضعف متابعة الت ،المشكالت السموكية
عدم عمى  نتشارىا، عالوةً اعند تكرارىا أو  خاصةً 

أكبر،  بشكل  الخاصة التركيز عمى دراسة الحاالت 
 التحصيل كسموك سمبي.مستوى  تدنيحالة كما في 

  ُد بتنظيم الزيارات ُتيّيئ المدرسة الطالب الُجد
عداد برنامج  لممدارس الرافدة قبل انتقاليم إلييا، وا 

، وتنظيم لقاء مع أولياء التحاقيم بياتعريفي حال 
ف يسيم في تكيّ يكن كافًيا لأمورىم، غير أنَّو لم 

. كما ُتيّيئ الطالب لممرحمة مًعاالطالب واندماجيم 

التالية من التعميم بتنظيم المحاضرات اإلرشادية حول 
مدرسة الشيخ ل ةزيار فيذ طبيعة المرحمة الثانوية، وتن

بعض  ومشاركة ،عيسى بن عمي الثانوية لمبنين
 .الطالب في زيارة  لمعرض عالم المين

  تُقّدم المدرسة أنشطة الصفية لتعزيز خبرات الطالب
فرقة واىتماماتيم، مثل: "األنشطة الرياضية" و"

تعد ، غير أنيا (GLOBE)" وبرنامج الكشافة
 . وال تشمل الشريحة األكبر من الطالب ،قميمةً أنشطًة 

  ي اإلعاقةتُقدم المدرسة دعًما لبعض الطالب ذو، 
، يةتوفير سماعات األذن لمن يعاني من إعاقة سمعك

غير أن عدم وجود اختصاصي نطق، وعدم مناسبة 
ذوي اإلعاقة البيئة المدرسية لبعض متطمبات 

 ل من فاعمية ذلك الدعم.؛ قمّ الحركية
 مثل: عض الميارات الحياتيةتُنّمي المدرسة ب ،

 ،الوقت""إدارة "الميارات الكشفية"، وميارات: 
 ؛كافيةلم تكن غير أنيا  و"النجارة"، ،و"االنتخاب"

المواقف في قادرين عمى التعامل  لجعل الطالب
 .المختمفة

 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 لجميع منتسبي المدرسة يامنأو  تياصح المدرسية بما يضمن بيئةال. 

  لمطالب بفئاتيم المختمفةالدعم والمساندة األكاديمية المقدمة.   

 المتابعة الدقيقة لتطور الطالب الشخصي، ومساندتيم عندما تكون لدييم مشكالت. 

 تعزيز خبرات الطالب واىتماماتيم باألنشطة الالصفية. 

 .الدعم المقدم لمطالب ذوي اإلعاقة 
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 ضمان جودة المخرجات والعمميات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تركز رؤية المدرسة التشاركية عمى التطور
الشخصي لمطالب وعمميتي التعميم والتعمم في بيئة 

واقع المدرسة  في فعمًيا ترجمت يا لمأنمحفزة، إال 
 .بصورة مناسبة

 جديدة، ُرّتبت أولويات  تتبع المدرسة خطة إستراتيجية
التحسين فييا بصورة غير دقيقة، كونيا ارتبطت 
بتقييم ذاتي غير حديث، ولم يشمل جميع مجاالت 

أن الخطة اإلستراتيجية  إضافة إلى ،العمل المدرسي
أن آليات متابعة و  لم تتضمن مؤشرات أداء واضحة،

 لمجاالت.في جميع ا تنفيذىا وتقييميا غير كافية
 مثل: لمعممييا برامج وورش تدريبية المدرسة تنظم ،

عناصر الدرس الجيد، والتقييم من أجل التعمم، 
الزيارات الصفية، والتبادلية  وتنفذواإلدارة الصفية، 

الداخمية والخارجية، وتدعم المعممين الجدد عبر 
لم كمو ذلك انعكاس برنامج التوأمة، إال أّن أثر 

 في معظم مناسبةبصورة  عمى أدائيم ظيري
متابعة أثر تمك البرامج ضعف ل، وذلك؛ الدروس
وعدم دقة التقييم لممواقف التعميمية  ئيم،عمى أدا
 .  الصفية

  تسود العالقات اإلنسانية اإليجابية بين الييئتين
اإلدارية والتعميمية في المدرسة، وُتحّفز القيادة 

المدرسية المعممين بتكريم ذوي الكفاءة منيم في 
ض بعضيم لمقيام ببعض الصباحي، وتفوّ الطابور 

 المدرسة مديرالقيام ببعض ميام الصالحيات، ك
يساىم بدرجة لم كمو المساعد الثاني، إال أّن ذلك 

  .  لعملنحو اودافعيتيم  أدائيمة في رفع مستوى كافي
  كالصالة  ،المدرسة مرافقيا التعميمية ستخدمت

 عممالرياضية، ومختبر العموم، ومركز مصادر الت
في تعزيز تعمم الطالب وتمبية بصورة لم تكن كافية 
 المختمفة.والشخصية احتياجاتيم التعميمية 

  تستطمع المدرسة آراء شركائيا عبر استمارات الرضا
ومجمسي اآلباء والطالب، وتستجيب لبعض 
مقترحاتيم، كالمساىمة في إعداد جدول االختبارات 

المحمي، مع مؤسسات المجتمع  وتتواصل المدرسية.
كتواصميا مع شرطة خدمة المجتمع في تطبيق 

، والمحافظة الشمالية في "ضد العنف ابرنامج "معً 
دعم برنامج الكشافة المدرسية، غير أّن ذلك لم يسيم 

بمستوى  ورفع إنجازىم في تعزيز خبرات طالبيا
 . مناسب

  ،تباينت تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي
عمى أدائيا  التي أصدرىا فريق المراجعةمع األحكام 

 .في مختمف المجاالت
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  التقييم الذاتي من حيث الدقة والشمول، واالستفادة من نتائجو في تحديد أولويات العمل المدرسي، وتطوير الخطة

  اإلستراتيجية.



 

 لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريبالييئة الوطنية 
 12   2015نوفمبر 4-2 – الخميل بن أحمد اإلعدادية لمبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

  المدرسي.آليات متابعة مجاالت العمل  

 وانعكاسيا عمى مستوى الممارسات التعميمية في الدروسفي  متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المينية لممعممين ،
    .إنجاز الطالب أكاديمًيا وشخصًيا
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 المدرسةأساسية عن  معموماتممحق: 
 

 

 لمبنين الخميل بن أحمد اإلعدادية اسم المدرسة )بالمغة العربية(

 Al-Khalil Bin Ahmad Intermediate Boys School اسم المدرسة )بالمغة اإلنجميزية(

 1982 سنة التأسيس
 1326مجمع  – 2631طريق  – 1337مبنى  العنوان

 الشماليةكرزكان/  المدينة/ المحافظة 

 17631315 الفاكس 17632317 17633562 أرقام االتصال

 alkhalil.in.b@moe.gov.bh لممدرسةالبريد اإللكتروني 

 - الموقع عمى الشبكة

 سنة 15-13 الفئة العمرية لمطمبة

 (11-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 9-7 - 

 656 المجموع - اإلناث 656 الذكور عدد الطمبة

 الدخل المتوسط والمحدود اتأسر من ذو إلى ينتمي معظم الطالب  االجتماعية لمطمبة الخمفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

 فنيانو إداريين،  9 عدد الهيئة اإلدارية

 61 عدد الهيئة التعميمية

 منيج وزارة التربية والتعميم المنهج المطبق

 المغة العربية لغة التدريس

 سنة واحدة في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
ممرحمة اإلعدادية، واالمتحانات الخاصة بالييئة لامتحانات وزارة التربية والتعميم 

 الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب.

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

    في: تتمثم 2315-2314تعيينات جديدة في العام الدراسي 

 مدير المدرسة -

 اختصاصي صعوبات تعمم -

 معمم لمادة المغة اإلنجميزية. -
 


