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  المقدمة
 

راجعة إجراء هذه المقامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب ب
األخرى،  نشطةألوقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، وا مراجعين، ستةأيام من قبل  ثالثةعلى مدار 

فضاًل عن  ،المدرسة والوثائق المهمة األخرىالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء  طلبةواالطالع على أعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج،  والطلبة وأولياء األمور. بالمدرسة موظفينمع ال التي تجرىمقابالت ال

   وما أصدروه من توصيات.
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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
 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

 لة الشديدةتدل على الندرة والق امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 في مجالي: اإلنجاز غير المالئم  المدرسةأداء  استمرار
بقية  في تراجعهااألكاديمي للطالب والتعليم والتعلم و 

إلى المستوى غير المستوى المرضي من  مجاالتال
 .المالئم

 سّية، النفالجسدّية و  تهموسالمهدد أمن الطالب بروز ما ي
وسط المدرسة،  ياألثري المتهاو مبنى الوجود في ظل 

 معسيارات الساحات المدرسّية كمواقف لل استخدامو 
، واستعمال الطالب بوابات دخولها وخروجها من نفس

بعض المعلمين أساليب غير تربوية عند تعاملهم مع 
تدني وعي الطالب الشخصي،  عن فضاًل ، الطالب

 .السلوك الحسنأغلبهم  التزامعدم و 
  عدم دقة التقييم الذاتي، ومحدودّية االستفادة من نتائجه

ط الخطتحديد أولويات التطوير المدرسي، وبناء  :في

حة، واضوفق مؤشرات أداء  إلستراتيجية والتشغيليةا
 وآليات دقيقة لمتابعة جودة التنفيذ.

  مستويات الطالب األكاديمية، وضعف اكتسابهم تدني
 المهارات األساسّية، في جميع المواد الدراسّية.

 في لموظفة االتعليم والتعلم إستراتيجيات فاعلّية  محدودّية
 أغلب الدروس.

  قدرة المعلمين على ضبط سلوك الطالب في أغلب عدم
دار الدروس، و  اعلة فغير قت التعلم فيها بصورة و  تهما 

 منتجة.غير و 
  مساندة  في نتائجهاالستفادة من فاعلّية التقويم، و قلة

ي المختلفة ف التعليميةهم احتياجات تلبيةو  الطالب،
 الدروس، واألعمال الكتابّية.
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 وحماسثقة بمساهمة الطالب في الدروس  محدودّية ،
 األدوار القيادّية.قيام بالتحملهم المسئوليات و عدم و 

 الشخصّية برامج الدعم والمساندة  عدم انعكاس أثر
ًة لطالب بفئاتهم المختلفة، خاصا على إنجاز والتعليمّية

طالب صعوبات التعلم، وذوي التحصيل المتدني، 
 والطالب ذوي اإلعاقة.

  الطالب رضا  من مناسبمستوى  المدرسةاكتساب
 .وأولياء أمورهم

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 بارزة ال توجد جوانب إيجابّية. 

 
 

 التوصيات
  م فيما يلياتخاذ الالز الخارجّية؛ لضمان رفع مستوى األداء العام للمدرسة، و التدخل السريع بتقديم الدعم والمساندة: 

  خاصًة فيما  ،مبانيهاة سالممدى أمنها و تقييم البيئة المدرسّية من قبل اختصاصيين فنيين؛ للوقوف على
يتعلق بالمبنى األثري المتهاوي وسط المدرسة، وبوابة المدرسة المشتركة بين الطالب والسيارات، ومواقف 

 السيارات في الساحات المدرسّية
  االجتماعي المرشدالفصل، و  معلم نظاملالمعلم األول : البشّرية المتمثل في المواردسد النقص في ،

 .المرافق المدرسّية والمتمثل في الصالة الرياضّيةوالنقص في  ،لمتعالواختصاصي مصادر 
  والسلوك اإليجابي لدى الطالب، وضمان أمنهم وسالمتهم النفسّية والجسدّية. الوعيتنمية 

  على  تركز خطة إستراتيجية بناءفي  نتائجهاالستفادة من الذاتي الشامل للمدرسة، و  للتقييماعتماد آليات دقيقة
 متابعة جودة تنفيذها.و  ،واضحة   مؤشرات أداء وفق ،تطويرالأولويات 

 .كسابهم المهارات األساسّية في جميع المواد الدراسّية  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

  ركز علىت ستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلةإ همتوظيفتطوير أداء المعلمين ورفع كفاءتهم مهني ا؛ بما يضمن: 
  الطالبضبط سلوك 
 إدارة وقت التعلم بصورة منتجة 
  تاحة الفرص مساهمة الطالب في الدروس بفاعلية، و  دوار القيادّية، وتوليهم األبأنفسهمتعزيز ثقتهم أمامهم لا 
 توظيف أساليب تقويم فاعلة ومتنّوعة. 

 امج المدرسيةالبر و  ،واألعمال الكتابّية ،الدروس فيشخصي ا وأكاديمًيا  ومساندتهم بفئاتهم المختلفة دعم الطالب 
 .الخاصة
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  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  قدرتهاعدم في معظم المجاالت و تراجع أداء المدرسة 
  المتابعة.على تحقيق التقدم الكافي في زيارتي 

  تحسينات جوهريةإحداث عدم قدرة المدرسة على، 
بتنمية السلوك اإليجابي لدى يتعلق  خاصًة فيما
 وتطويرأكاديمي ا، إنجازهم مستوى رفع الطالب، و 

 .عمليتي التعليم والتعلم
  رسة، وجميع العاّمة للمد الفاعليةالتباين الكبير بين تقييم

المجاالت في استمارة التقييم الذاتي للمدرسة، وبين واقع 
ألحكام التي توصل إليها فريق نتائج الطالب وا

 المراجعة.

  همحدودية االستفادة من نتائجو  ،التقييم الذاتيعدم دّقة 
في بناء الخطط المدرسّية، وعدم التركيز فيها على 
أولويات التطوير، وتحديد مؤشرات أداء واضحة، 

 ومتابعة جودة تنفيذها بآليات دقيقة.
  ًقة تلك المتعل التحديات التي تواجهها المدرسة خاصة

ي النقص الذي تعانإلى  بأمن الطالب وسالمتهم، إضافةً 
لمعلم امنه المدرسة في قيادتها الوسطى، والمتمثل في: 

، االجتماعي مرشدوال، الفصلمعلم نظام لاألول 
التعّلم، فضاًل عن عدم  واختصاصي مركز مصادر
 وجود صالة رياضّية مجهزة.
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  3102-3104يحقق الطالب في العام الدراسي 
ما بين  تتراوح في معظمها نسب نجاح مرتفعة

 في المواد األساسية. %011و 23%
  نسب إتقان مرتفعة،  األولىيحقق طالب الحلقة

ومرتفعة جًدا في جميع المواد األساسية، غير أن 
طالب الحلقة الثانية يحققون نسب إتقان متباينة ما 

ها تمركز في اللغة ا، أدنةوالمرتفع ةبين المتدني
الصف مواد اإلنجليزية والرياضيات، وفي أغلب 

 الرابع.
  ويات المرتفعة مع المست نواإلتقا النجاحتتباين نسب

الحقيقية للطالب في أغلب دروس الحلقتين األولى 
والثانية في جميع المواد األساسية، حيث جاءت أكثر 
من نصف الدروس بالمستوى غير المالئم، كما 
توافقت مستوياتهم فيها مع نسب اإلتقان المتدنّية في 

ين ي حالحلقة الثانية، فباللغة اإلنجليزية والرياضيات 
توافقت نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مع مستوياتهم 

نظام في عدد قليل من الدروس، خاصًة في دروس 
الصف الثاني، ودروس اللغة العربّية بمعلم الفصل 

 الصف السادس.ب
  يكتسب الطالب المهارات األساسية بصورة غير

لك ويمكن تفصيل ذمالئمة في أغلب المواد الدراسّية، 
 التالي:على النحو 

يكتسب الطالب  ،معلم الفصلنظام  دروسفي  -
ي ، كما فةالمهارات األساسّية بصورة غير مالئم
والتحدث،  ،مهارات القراءة الجهرية، والكتابة

، في يهورسم الحروف وتجريدها، والتعبير الشف

 ،حين يكتسبون بعض المهارات بصورة أفضل
خاصًة في الصف الثاني، كاستخراج الظواهر 

راءة قإضافًة إلى ية، وقراء النص النثري، اللغو 
 األعداد وترتيبها وجمعها في الرياضيات

ات مستوي الطالب رظه  ي   ،اإلنجليزية اللغةفي  -
جميع المهارات، في اكتساب غير مالئمة في 

 كلتا الحلقتين 
، يظهرون مستويات غير مالئمة الرياضياتفي  -

 في اكتساب المهارات بالصفين الرابع والخامس،
خاصًة مهارات الجمع والضرب والقسمة، في 
حين يظهرون قدرة مناسبة على تحويل الكسور 

 العشرية إلى كسور اعتيادية
ورة بصيكتسبون المهارات  ،في اللغة العربية -

، حيث جاءت بمستوًى غير مالئم في متفاوتة
وفي  ،التعرف على المثنى، وفهم النص المسموع

، في حين ةعام صورةالمهارات الكتابّية ب
مستويات أفضل في بعض المهارات  ونظهر ي

سات كتابة القصة في الصف التعبيرّية كأسا
 السادس

ة بصورة متفاوتمستوياتهم ظهر ، تالعلومفي  -
المعارف العلمّية، كتكيف اكتساب أيًضا في 

 .الكائنات الحية، والتكاثر في النبات
   مدار  علىعام  تستقر نسب النجاح المرتفعة بشكل

إلى  3102-3103الثالثة من  الدراسيةاألعوام 
في الحلقة األولى، وفي اللغة ، 3104-3102

العربية والعلوم بالحلقة الثانية، وتتراجع في اللغة 
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ي فاإلنجليزية بالحلقة الثانية، بيد أن االستقرار 
وى ال يعكس مستالمشار إليه؛ المرتفعة  ياتالمستو 

في غير مالئمة  صورةالذي ظهر ب تقدم الطالب
 أغلب الدروس. 

  المتفوقون بصورة مناسبة في عدد قليل الطالبيتقدم 
الكتابية كما في اللغة العربية  واألعمالمن الدروس، 

الرابع والسادس، في حين ال يحقق أغلب  ينبالصف
ذوي التحصيل المنخفض  الطالب خاّصةً  ،الطالب

ية، الكتابفي الدروس واألعمال المتوقع منهم التقدم 
 عن ، فضاًل قليلة العدد بما في ذلك الدروس المرضية

 عطًفا على تدني مستوياتهم ؛طالب صعوبات التعلم
في المهارات األساسّية، ومحدودّية فاعلية طرائق 

خاصًة فيما يتعلق بتقديم المساندة  ،التدريس المقدمة
 المختلفة. الطالب مستوياتو التي تتناسب 

 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الطالب في جميع المواد الدراسّية.المهارات األساسّية لدى 

  الدروس واألعمال الكتابية، والبرامج الخاصة بهم.  أغلب التقدم الذي يحققه الطالب وفق قدراتهم في 

 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 في أغلب الدروس، الطالبساهم فئة محدودة من ت 
ويندمج القليل منهم في أجواء التعلم، في حين ينشغل 
أغلب الطالب عن مجريات الدرس باألحاديث الجانبّية، 
واللعب والعبث باألدوات؛ نظًرا لعجز أغلب المعلمين 

التي ضبط سلوك الطالب، ومحدودّية الفرص عن 
لمساهمة في الدروس تحفيزهم نحو اليقدمونها لهم 

 ؛ألدوار القيادّيةا هموتولي همنفسأب تهمتعزيز ثقلبفاعلّية، و 
 الشخصي فيها، في همتقدمفي ر سلًبا األمر الذي أثّ 

حين ظهرت المساهمات في األنشطة الالصفّية بصورة 
امج ما في بر ك بعض البرامج والفعاليات، أفضل، خالل

 تلجنة المسرح، وفعالياأنشطة ، و عة الصباحيةاإلذا
المسابقات في الفسحة، التي تركزت بشكل أكبر 

 عاباستي تلك البرامج علىوقد اقتصرت الرياضّية، 
 الموهوبين.الطالب أعداد قليلة من الطالب، خاصًة 

  ن، باألنظمة والقواني الدروسفي  الطالبيلتزم قليل من
وتبرز مظاهر الفوضى وقلة الوعي، وعدم التزام السلوك 
الحسن في أغلبها، خاصًة من حيث احترام الطالب 

ير غ لمعلميهم وزمالئهم، وكثرة الشجارات، والتلفظ بألفاظ  
مرغوبة، فضاًل عن إساءة بعضهم األدب مع أعضاء 

اإلرشادات ب مهالهيئتين اإلدارّية التعليمية، وعدم انضباط
 للجوءإلى ابعض المعلمين بدفع  الذياألمر  ؛والتعليمات

 ،ستخدام أساليب غير تربوية عند تعاملهم مع الطالبال
ذلك  كلوالتي تم رصدها في بعض المواقف الصفّية؛ 

تدني شعور الطالب باألمن والسالمة النفسّية  أدى إلى
 في المدرسة.

  يشارك الطالب في الفعاليات والمهرجانات الوطنية
الداخلّية والخارجّية، كمشاركتهم في احتفاالت العيد 
الوطني بالمدرسة، وحصولهم على المركز الثاني في 
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مسابقة "تراثي هويتي"، فضاًل عن ترديدهم السالم 
نصاتهم المالئم لتالوة القرآن  ي فالكريم الوطني، وا 

 انضباطهم، وقلة عدمب همر أنالطابور الصباحي، غي
توى مسفي  ايً يعكسون تدنّ  ؛التزامهم السلوك الحسن

 للعادات، والقيم العربّية واإلسالمّية.  فهمهم، وتجسيدهم 
  الحضور إلى المدرسة في المواعيد  الطالب معظميلتزم

المحددة، الذي عززته المدرسة بتطبيق الئحة االنضباط 
 ؛برنامج "سينما الخميس"الطالبي، والبرامج المعززة ك
 ر الصباحي، مع مالحظةيللقضاء على مشكلة التأخ

شديد في نسب الحضور خاًصة في أيام  تدن   وجود
 المناسبات، والتي تسبق اإلجازات الرسمّية.

  على التعّلم الذاتي بصورة محدودة  الطالبتظهر قدرة
قلة  فيو  ،خالل تنفيذ األنشطة المدرسية، والمسابقات

 ،الفرص المتاحة لهم عدم كفاية الدروس؛ نتيجة   من
 ،بعض المرافق المدرسّية توظيف محدودّيةإضافًة إلى 

في تنمية قدرات الطالب الذاتّية كمركز مصادر التعلم 
 .على التعلم

 أغلب الطالب مع أقرانهم ومنتسبي المدرسة  يتواصل
ة في تنفيذ بعض األنشط يتعاونونحيث  بصورة متفاوتة،

كالمواقف التمثيلّية في الدروس، واإلذاعة  ،سيةالمدر 
المدرسّية، إال أن فاعلّية التواصل في أغلب المواقف 

ة عطًفا على محدوديّ  ؛يةالتعليمّية ظهرت بصورة متدنّ 
ي مستوى وعي الطالب، واندماجهم في الفرص، وتدنّ 

العملّية التعليمّية، خاصًة عند تطبيق األنشطة التعاونّية 
 منطلًقا لمظاهر الفوضى وعدم االنضباط.التي تكون 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ًاوعي الطالب، والتزامهم السلوك الحسن، واحترامهم لمعلميهم ولبعضهم بعض. 

     .شعور الطالب باألمن والسالمة النفسية 

  الحياة المدرسية.مساهمة الطالب بفاعلّية وحماس في 

 .ثقة الطالب بأنفسهم وتوليهم األدوار القيادية 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  بموادهم العلمية على  المعلمين أغلبلم ينعكس إلمام
 في الدروس أدائهم في الدروس بصورة كافية، خاصةً 

غير المالئمة، والتي مثلت أكثر من نصف الدروس، 
من استخدام اللهجة العامية  ونحيث يكثر المعلم

 ، والالفصلمعلم خاصًة في دروس نظام  ،الدارجة
يحرصون على تصحيح أخطاء الطالب، أو توصيل 

 ةً العمرية، إضاف مرحلتهمتتالءم مع  بطرائقالمعلومات 
 محدودة منبعض األخطاء العلمية لفئة ظهور إلى 

 المعلمين أثناء العرض. 
  غير  تعليم وتعلم إستراتيجيات المعلمينأغلب ينتهج

 كالمحاضرةفاعلة، يغلب عليها األسلوب التقليدي 
يكون فيه المعلم محوًرا رئيًسا للعملية  ذيوالتلقين، ال

ر للمعلومة، دون أي دو  ينمجرد متلق البالتعليمية، والط
 المهارات األساسية هماكتسابأثر في ؛ مما لهم فاعل
الفصل في الصف معلم ، عدا بعض دروس نظام فيها

الثاني، وبعض دروس اللغة العربية في الصف السادس، 
م بعض اإلستراتيجيات الفاعلة كالتعل فيها وظفي  حيث 

 باللعب، والتعلم التعاوني والثنائي.
  بعض الموارد التعليمية كالعارض  ونالمعلميوظف

 البلطا ونحفز ي  و  ،لكترونيةإلا، والسبورة لكترونيإلا
ال أن إتركزت في التعزيزات اللفظّية، بأساليب تشجيع 

حماسهم واستثارة دافعيتهم و  هملجذب كن كافًياي ذلك كله لم
، باستثناء قلة من الدروس التي وظفت فيها نحو التعلم

لوحة "، و"تحية الخميس"مثل:  ،المناسبةبعض األساليب 
  ."سباق النجوم

  ظًرا ن ؛دروسهم بصورة غير منظمة أغلب المعلمينيدير
رف التصعلى على ضبط سلوك الطالب، و  قدرتهملعدم 

مظاهر إلى  ، إضافةً الالئقغير  السلوكبحزم مع 
طالة اإلكوقت التعلم بصورة هادفة منتجة،  إدارةضعف 

 ، أو سرعة التنقل بين جزئياتاالستهالليةفي األنشطة 
داف وأه ،كفايات المنهج قيتحقالـتأكد من الدرس، دون 

 التعلم.
  ألساليب على افي أغلب المواقف التعليمّية يركز التقويم

ساندة ممن نتائجه في  االستفادةدون الشفهية الجماعية، 
خاصًة  ،المختلفة التعليمية همحتياجاتاتلبية و الطالب، 

 التي تساعدهم على تقديم التغذية الراجعة حيث من
 يات أدائهم.ن مستو يتحس

 لمقدمة ااألنشطة والواجبات المنزلية ى التمايز في راعال ي
 تحدي قدراتال يتم و  في مجمل المواقف التعليمّية،

، وعدم الدقة منها إلى قلة الكم المقدم ، إضافةً الطالب
رها أثمن  حد  ؛ مما تهاومتابع هاتصحيحفي  واالنتظام

 كهم.توسعة مدار و وفاعليتها في رفع مستويات الطالب، 
 يات المستو تنمية المواقف التعليمية على معظم  تركز

قدم بساطة ما يمع كالحفظ والتذكر،  ،الدنيا من التفكير
 مهارات تنميفيها، حيث األسئلة المباشرة التي ال 

لقدرات  ًياكاف اوال تشكل تحديً  ،عنهاة التفكير العليا لإلجاب
الطالب العقلّية المختلفة.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  واكسابهم  ،الفاعلة، التي تساهم في إثارة دافعية الطالب نحو التعلم التعليميةتوظيف اإلسترتيجيات والموارد

 المهارات األساسية.

  دارة وقت التعلم، بما يضم ،المنظمة الصفيةاإلدارة  تحقيقو  ،ضبط سلوك الطالبرفع مستوى اإلنتاجية و ن وا 
 أهداف التعلم.

 عليمية.الت احتياجاتهمتلبية في مساندة الطالب، و  ؛واالستفادة من نتائجه ،توظيف التقويم من أجل التعلم 

  والدقة في تصحيحها. أعمال الطالب،، واالنتظام في متابعة والواجباتالتمايز في األنشطة مراعاة 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  الل من خللطالب الموهوبين الفني الدعم  المدرسةتقدم
 ة،والمسابقات الداخلّية والخارجيّ الفعاليات  مشاركتهم في

كالمسرح، والرسم، والنادي األدبي، والدوريات الرياضّية 
لى ع دعم الطالب المتفوقينيقتصر  المختلفة، في حين

 ذا،ه الطابور الصباحي، وحفل المتفوقين.تكريمهم في 
 وصعوبات التعلم، والطالب ذو قسم يحصل طالب  الو 

 المساندة الكافية التي تساعدهمالتحصيل المتدني على 
ب؛ نظًرا التقدم المناس همعلى تحسين مستوياتهم، وتحقيق

 الخاصةبرامجهم في  علية ما يقدم لهممحدودّية فال
 ة.تدني مستوياتهم في المهارات األساسيّ المتعلقة بمشكلة 

  ،ترصد المدرسة بعض المخالفات السلوكية للطالب
وتقدم النصح واإلرشاد لهم، وتقوم بتقديم المساعدات 

ة ت المعزز تنفيذ بعض المشروعا فضاًل عن المالية،
الخميس"، و"سينما وق س" للسلوك الحسن، كمشروع

م لفاعليتها  إال أنأنا مسلم أنا نظيف"، الخميس"، و"
 تسهم في تنمية الجوانب السلوكية لدى الطالب.

  الب، طللتوفر المدرسة األنشطة الالصفية التعليمية
 ،النظام"" بعض اللجان المدرسية، كلجنةكأنشطة 

فعاليات الفسحة و النادي األدبي"، ومسرح العرائس، و"

، دوري كرة القدم والسلةو ، المكتبة المتنقلة، كسيةمدر ال
 لم تشمل أغلب الطالب مع تركزهاها المشاركة فيإال أن 

حدودية مفي النشاط الرياضي؛ مما أثر في بصورة كبيرة 
تياجاتهم اح ةتعزيز خبرات الطالب، وتلبي فاعليتها في
 المختلفة.

  ّلجنة الصحة والسالمة المدرسية المخاطر في  مت قي
المبنى المدرسي، وتشرف على عملية اإلخالء ومتابعة 

ة وسط المدرس متهاو   قديم مبنىً المقصف، إال أن وجود 
، فضاًل عن االزدحام الشديد غير معزول عن الطالب

 ،تطل مباشرة على شارع حيوي إحداها أمام البوابات،
دخول الالسيارات أثناء  مع الطالبوأخرى يشترك فيها 

مواقف حيث تستغل ساحات المدرسة ك، خروجالو 
من على أ تهديًدا خطيًرايشكل  ؛ مماسيارات المعلمينل

ت هيئ المدرسة  وسالمة طالب المدرسة، ومنتسبيها.
 ،طالبها الجدد وتساعدهم على االستقرار بصورة مناسبة

طالب إرشادية ل حصص   وعقدبتنفيذ برنامج للتهيئة، 
ظيم لتهيئتهم لالنتقال للحلقة الثانية، وتن ؛الصف الثالث

 حقونسيلت التي للمدارس سادسزيارات لطالب الصف ال
 .بها
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 بصورة مناسبة من يتم دعم الطالب ذوي اإلعاقة  ال
توفير االحتياجات حيث تشخيص تلك الحاالت، و 

 .الالزمةالتعليمية والشخصية والتجهيزات 
 الطالب بعض المهارات الحياتية بصورة  يتم إكساب

 مناسبة كقراءة الخرائط الصماء، وتصميم الدعامات

صورة ب ، في حين ظهرالورقّية في مادة التصميم والتقانة
أقل من المتوقع في مهارات الحاسوب، وحل المشكالت 
في الرياضيات، ومهارات الحوار والتواصل في اللغتين 

 .العربية واإلنجليزية
 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الشخصّية والتعليمّية المقدمة للطالب بمختلف فئاتهم.المساندة 

  لطالبالدى البرامج اإلرشادية المعززة للسلوك اإليجابي. 

  ومهاراتهم الحياتية ،المثرية لخبرات الطالبوالبرامج األنشطة الالصفية. 

  للطالب ذوي اإلعاقةالتشخيص والدعم المقدم.   
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تعليم  في ةشاركالمالتشاركية على  المدرسةت ركز رؤية
 ترجم في الواقعلم ت أنها إالممتع وبناء نشء متميز، 

 فيما يتعلق باإلنجاز ، خاصةً مناسبةالمدرسي بصورة 
األكاديمي، والتطور الشخصي للطالب، وفاعلّية 

 .عمليتي التعليم والتعلم
   عبر توظيفها تحليلالمدرسيقّيم المدرسة واقعها ت ، 

(SWOT و ،)المدرسة البحرينية  االستفادة من مشروع
ه في ، ولم تتم االستفادة منإال أنه لم يكن دقيًقا ،المتميزة

مباشر على أولويات تطوير األداء  التركيز بشكل  
المدرسي، خاصًة فيما يتعلق برفع مستويات الطالب 

 األكاديمّية.
  ًيمها على تقي تعد المدرسة خطتها اإلستراتيجية بناء

الذاتي، إال أنها لم تتضمن أبرز نقاط الضعف التي 
 ن،فيما يتعلق بتدني نسب اإلتقا خاصةً  ،ذكرتها المدرسة

المهارات األساسّية لدى الطالب، حيث ركزت  ضعفو 
ون د كبير على برامج رفع الكفاءة المهنّية، الخطة بشكل  

مؤشرات أداء دقيقة، وآليات واضحة أن تحتوي على 
ألداء امن فاعليتها في تحسين  مما حدّ  ؛متابعةالللتنفيذ و 

 العام للمدرسة.
  المستوى والذي جاء ب التقييم الذاتي للمدرسةبين التباين

غير  ستوىأحكام فريق المراجعة التي جاءت بالمو  الجيد،
عدم دقة تحليل  مما يعكس؛ المالئم في جميع المجاالت

 .يالمدرسواقع وتقييم ال
  يذ التدريبية، بتنف المعلمينتلّبي المدرسة احتياجات

اوني"، ورشة التعلم التع، مثل: "التدريبّية الورش والبرامج

إلى االعتماد على البرامج  ، إضافةً و"التقويم الفاعل"
ثل: م ،والورش المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم

تابع مدى االستفادة منها من تو ، "0"أكاديمية التدريس
 ،وجلسات التغذية الراجعة بعدهاالزيارات الصفية،  خالل

ي فة كافيفاعلة بدرجة كن تلم  متابعةالآليات إال أن 
 في الدروس.المعلمين أداء تحسين 

  وتحفز  ،العالقات اإليجابية بين منتسبي المدرسةتسود
القيادة المدرسية المعلمين المنضبطين في الحضور 
 ،بتكريمهم بشهادات الشكر في الطابور الصباحي

والحافز المادي بنهاية السنة الدراسية، وتفوض مشرف 
ي هام المدير المساعد فالشئون المالية واإلدارية ليقوم بم

ن تحسفي لم يظهر أثر ذلك كله حال غيابه، إال أن 
  األداء العام للمدرسة.

  بعض مواردها ومرافقها التعليمية، توظف المدرسة
فادة أن االستغير ، ، ومختبر العلوملكترونيإلاالصف ك

منها، وتوظيفها اإليجابي في خدمة العملّية التعليمّية لم 
ز ستثمر مركتلم كما أنها  بالمستوى المناسب.يظهر 

 في تعزيز خبرات الطالبمناسب  مصادر التعلم بشكل  
 .لغياب اختصاصي المركزالتعليمية؛ نظًرا 

  ّواآلباء في تنظيم الطالبل المدرسة دور مجلسي تفع 
ديد مثل: تح وتقديم بعض المقترحات، ،بعض األنشطة

مؤسسات قليل من أوقات االختبارات، وتتواصل مع 
بالد القديم الخيرية في الجمعية ك ،المجتمع المحلي

.االستفادة من مسرحها
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ة أولويات العمل المدرسي، وتحسين األداء العام، خاص التركيز علىدقة التقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في

 .كاديمّيةورفع مستوياتهم األ ،فيما يتعلق بسلوك الطالب

  التنفيذ والمتابعةمؤشرات األداء في الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية، وآليات. 

  التعليمّية.البرامج المقدمة على تحسن العملّية متابعة أثر رفع كفاءة المعلمين مهني ا، و 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 االبتدائية للبنين الخميس اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Khamis Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 0936 سنة التأسيس
 262مجمع   -22شارع   -769مبنى  العنوان
 عاصمةال/ الخميس محافظة / الالمدينة

 07410227 الفاكس 07412246 07414313 أرقام االتصال
 Khamis.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة
 سنة 03–6 الفئة العمرية للطلبة

 (03-0الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية
0-6 - - 

 422 المجموع - اإلناث 422 الذكور عدد الطلبة
 المحدودإلى أسر من ذوات المستوى االقتصادي  الطالبنتمي أغلب ي االجتماعية للطلبة الخلفيات

 عدد الشعب لكل صف دراسي 
 03 00 01 9 8 7 6 2 4 2 3 0 الصف
عدد 
 الشعب

2 2 2 2 3 4 - - - - - - 

 ينفني 2و ،ينإداري 2 عدد الهيئة اإلدارية
 42 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 6 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
ة ، ومادة اللغة اإلنجليزيمادة الرياضيات بالحلقة الثانية في امتحانات وزارة التربية والتعليم

 بالصف السادس االبتدائي، واالمتحانات الوطنية الخاصة بالهيئة الوطنية للمؤهالت
 وضمان جودة التعليم والتدريب.

 - االعتمادية )إن وجدت(

 3على النحو التالي: ) 3106-3102العام الدراسي الحالي خمسة معلمين في تعيين   المستجدات الرئيسة في المدرسة
 للعلوم(.  0للغة اإلنجليزية،  3رياضيات، لل
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