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  المقدمة

 

أيام من قبل ثالثة إجراء 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 مراجعين، ثمانية

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

 

          نتائج المراجعة ملخص
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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

 ة العظمىالغالبي

 األغلبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم 

 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  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  تحقيق المدرسة تقدًما في مستوى أدائها العام، وفي
معظم مجاالت العمل المدرسي، من المستوى غير 

لى ، و عموًما المالئم إلى المستوى المرضي ا 
التطور الشخصي  :يجيد في مجال  المستوى ال

 واإلدارة والحوكمة.، والقيادة للطالب

  دقة التقييم الذاتي، وشموليته، واالستفادة من نتائجه
أولويات التطوير  فقو   ؛في بناء الخطة اإلستراتيجية

في تحسين بدرجة واضحة  هظهر أثر وقد والتحسين، 
 ،المستوى العام للمدرسة في معظم مجاالت العمل

 .التعليميةوبدرجة متفاوتة في تحسين الممارسات 

  تحقيق الطالب مستويات أداء مرتفعة في
االمتحانات الوزارية، في الغالبية العظمى من 

أفضليتها ظهرت المساقات، ونسب إتقان متفاوتة، 

 مستوياتال ت هذهعكسوقد  .في المساقات العلمية
مستوياتهم الحقيقية في الدروس الجيدة  ؛المرتفعة

لم تعكس لكنها لت ثلث الدروس، التي شك  
في  معظمها التي جاء ،مستوياتهم في بقية الدروس

في اللغة اإلنجليزية،  خاصةً ، المستوى المرضي
  والمواد التجارية، ومساقات المسار األدبي.

  بروز السمات الشخصية للطالب، من حيث التزام
الثقة بالنفس، تمتعهم بي، و معظمهم السلوك اإليجاب

على تحمل  تهم، وقدر مًعا بفاعلية هموتواصل
قيم المواطنة، مع اعتزازهم  همالمسئولية، وتمثل

 .وقيمها األصيلة بالثقافة البحرينيةالواضح 

 ستراتيجيات تعليم إفي توظيف  تفاوت المعلمين
فاعلية في وقت التعلم، و  هماستثمار و  ،مناسبة وتعلم
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في تلبية  اواالستفادة من نتائجه ،أساليب التقويم
 ،مية بمختلف فئاتهماحتياجات الطالب التعلي

لى إ إضافةً ، منهم خاصة ذوي التحصيل المنخفض
ب في الدروس قدرات الطال تحديتفاوتهم في 

 واألعمال الكتابية.

   ع األنشطة والبرامج الالصفية المقدمة للطالب؛ تنو
يدة، ويعزز عزز خبراتهم واهتماماتهم بصورة جبما ي

 لمهارات الحياتية. امن اكتسابهم 

  تلبي  والمساندة التيتفاوت فاعلية برامج الدعم
احتياجات الطالب التعليمية بمختلف فئاتهم، حيث 
كانت أكثر فاعلية في البرامج المقدمة للطالب 

 ذويللطالب المتفوقين والموهوبين، وأقل فاعلية 
 التحصيل المنخفض.

 وأولياء أمورهم  ،المدرسة برضا الطالب حظيت
.لهم عما تقدمه

 
 أبرز الجوانب اإليجابية

   ثقتهم بأنفسهم.وضوح و  ،ر الطالب الشخصيتطو 

 اإلستراتيجي المبني وفق أولويات التطوير والتحسين، وانعكاسه  التقييم الذاتي الدقيق لواقع المدرسة، وتخطيطها
 مجاالت العمل المدرسي. معظم على 

 مهاراتهم الحياتية.وتنمية ز اهتمامات الطالب وميولهم، يعز ت الرامية إلى تنو ع األنشطة والبرامج        
 

 
 التوصيات

 اللغة اإلنجليزية، والمواد في ، خاصة لديهم رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وتنمية المهارات األساسية
 المسار األدبي.مساقات التجارية، و 

  :توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة، تركز على 

 خاصة ،واالستفادة من نتائجه في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب بمختلف فئاتهم ،توظيف التقويم بفاعلية 
 الطالب ذوي التحصيل المنخفض

 بصورة أكثر إنتاجية ؛إدارة وقت التعلم 

 بية.تحدي قدرات الطالب في الدروس، واألعمال الكتا 

 بصورة أكبر.   على اختالف فئاتهم بالبرامج التي تلبي احتياجاتهم التعليميةومساندتهم  ،تعزيز خبرات الطالب 

  المتمثل في:الموارد البشرية والمادية، سد  نقص 

   مركز واختصاصي ل، مرشد اجتماعي أو  إضافًة إلى اللغة العربية، والمواد التجارية،  :يقسم  ل ينل  األو  ين المعلم
 تعلم المصادر 

 الكهرباء اتخضاع المدرسة للصيانة الدورية، ومعالجة انقطاعإمع  ،أعداد الطالبو بما يتناسب  ؛دورات المياه 
   .المتكررة
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  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  وعي القيادة المدرسية بجوانب القوة، وتلك التي
وفق نظام  ؛تحتاج الى تطوير، ومواكبتها للتطوير

ركز على أولويات العمل دقيق، ي مؤسسي
تكريس ض الصالحيات، و يفو عمل بتيو المدرسي، 

م د  ق  المتمثلة في: مواجهة التحديات، الجهود في 
 ،لصيانة الدوريةإلى اوحاجته  ،المبنى المدرسي

الموارد  ، ونقصالنقطاعات الكهربائيةاومعالجة 
اللغة العربية،  :يقسم  لين األول   ينكالمعلم  البشرية 

ول، األجتماعي االمرشد الد التجارية، و والموا
  مركز مصادر التعلم. واختصاصي

  عمليات التقييم الذاتي الدقيق، واالستفادة من نتائجه
في بناء الخطط اإلستراتيجية، والتشغيلية، وآليات 

 المتابعة الواضحة.

   إلى المركز  28رتيب المدرسة من المركز م تتقد
مؤشر نسب النجاح في االمتحانات النهائية في  13

 33البالغ عددها على مستوى المدارس الثانوية 

في الفصل الدراسي األول من العام مدرسة، 
  .2017-2016الدراسي الحالي 

   األداء العام للمدرسة، من المستوى فاعلية ن تحس
مع انتقاله إلى غير المالئم إلى المستوى المرضي، 

التطور الشخصي  :يالمستوى الجيد في مجال  
 .للطالب، والقيادة واإلدارة والحوكمة

 فاعلية برامج التمهين والتدريب أثر  انعكاس
تحسن إحداث هة على الممارسات التربوية الموج  و 

العامين  ارعلى مدجاح واإلتقان واضح في نسب الن
الفصل األول من نتائج في وبصورة أكبر  ،السابقين

التحسن النوعي لى إالعام الدراسي الحالي، إضافة 
ستراتيجيات التعليم والتعلم في التوظيف الفاعل إل

 ثلث الدروس.أكثر من في 
  استمارة التقييم تقييمات المدرسة ألدائها في توافق

يق المراجعة.الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فر 
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  يحقق الطالب نسب نجاح مرتفعة في االمتحانات
الغالبية العظمى من المواد األساسية الوزارية، في 

، 2016-2015والتخصصية في العام الدراسي 
%، جاء أقلها في 100و ،%87تراوحت ما بين 

 ةتوسطويحققون نسب نجاح م(، 364)ريضمساق 
(، 217في عدد محدود من المساقات، مثل: )إنج

%، 75%، 68( بلغت 151(، و)ريض218و)إنج
 على الترتيب.  %72و

 ب نسب إتقان مرتفعة في أغلب يحقق الطال
، 2016-2015المساقات في العام الدراسي 

د عكست هذه قو %، 100و ،%40تراوحت ما بين 
التي  ،النتائج مستويات الطالب في الدروس الجيدة

وتركزت في دروس  ،لت ثلث الدروسشك  
الرياضيات في المستوى األول، ومعظم دروس 

في حين، العلوم، وأغلب دروس اللغة العربية. 
 نسب إتقان متوسطة في بعض المساقات، يحققون
 (،102نجإ(، )364(، و)ريض222)عربمثل: 

ونسب إتقان منخفضة ومتدنية تركزت في مساقات 
 المسار األدبي. 

  يحقق طالب المستوى الثالث في االمتحانات
، 2016-2014الوطنية في األعوام الدراسية من 

، واإلنجليزيةالعربية  تيناللغفي  متدنيةمستويات 
بلغت في آخرها  ،وحل المشكالت

 .% على الترتيب%13،%17،28

  يكتسب الطالب المهارات العلمية في المسار
العلمي، والحسابية في المستوى األول بصورة 
جيدة، كحساب جهد الخلية الجلفانية في الكيمياء، 

وحساب فرق الجهد والشغل في الفيزياء، وجمع 
في حين حها في الرياضيات، المصفوفات وطر 

المهارات الحسابية بصورة متفاوتة في بقية يكتسبون 
  إيجاد حساب الدوال المثلثية.ما في الدروس ك

  جيدة يكتسب الطالب مهارات اللغة العربية بصورة
كالقراءة الجهرية، والتعبير الشفهي، والكتابة 
اإلمالئية، وتحليل النص الحجاجي في المستوى 

بي، في حين يتفاوتون في اكتساب تلك الثالث/أد
وظهرت  والمستويات، المهارات في بقية المسارات
 جاء اكم. أقلها اكتساًبا مهارات الكتابة اإلمالئية

أقل،  بمستوى مهارات اللغة اإلنجليزية اكتسابهم
 خاصًة مهارات الكتابة.  

  يكتسب طالب المسار التجاري المهارات التجارية
، كمهارات تسجيل مناسب   ىالتخصصية بمستوً 

العمليات المالية في دفتر اليومية، وكذا يكتسب 
طالب المسار األدبي المعارف والمفاهيم األدبية 

 بالمستوى ذاته.

  عند تتبع نتائج الطالب في ثالثة فصول دراسية
، تستقر 2017-2016إلى  2016-2015من 

نسب النجاح المرتفعة في مساقات اللغة العربية 
في  تتذبذبالمواد التجارية، و مساقات ، و والعلوم

 .مساقات اللغة اإلنجليزية، والرياضيات
   إلى المركز  28ترتيب المدرسة من المركز  م  تقد

الفصل األول من العام الدراسي الحالي في  13
، في مؤشر نسب النجاح 2016-2017

 باالمتحانات النهائية.
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  ،يتقدم أغلب الطالب بصورة مناسبة في الدروس
بصورة  أفضل  قدمهمت جاءو وفي األعمال الكتابية، 

في مساقات العلوم في المسار العلمي، في حين 
المساقات، خاصة  في بعضبصورة أقل  يتقدمون

  (202نجإ)( و102نجإ)، مثل: في اللغة اإلنجليزية

  ن وفق قدراتهن بصورة جيدة و المتفوقيتقدم الطالب
تقدم تفاوت يفي الدروس والبرامج اإلثرائية، في حين 

ذوي التحصيل الطالب ، خاصة بقية الفئات
 المنخفض.

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في مساقات المسار األدبي. ، خاصةً مستويات الطالب  

 المواد الدراسية، خاصًة في اللغة اإلنجليزية.  مساقات في األساسية لدى الطالب المهارات والمعارف 

 وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة الطالب ذوي التحصيل المنخفض.الطالب الذي يحققه تقدم ال 

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  في الحياة حماسبفاعلية و يساهم معظم الطالب ،
البرامج الدروس، و مشاركتهم في ب، المدرسية
كبرامج ، ومواهبهم همميولمع فق او التي تت المتنوعة
والمجلس  ،افةالكش  و اإلذاعة الصباحية،  :وأنشطة
ومراكز اإلبداع، مثل: "جلوب"، و"إنجاز  ،الطالبي
الخارجية،  همإلى مشاركاتإضافة  البحرين".

في دوري كرة  العالمية، وتحقيقهم مراكز متقدمةو 
"المدارس  وجائزة ،على مستوى المدارس السلة

ريطاني، وأولمبياد الدولية المعتمدة" من المركز الب
  .الرياضيات الخليجي

  ،ثقة الطالب بأنفسهم في معظم تظهر بوضوح
توليهم األدوار القيادية والعمل باستقاللية بالدروس، 

مبادراتهم الذاتية إضافة إلى ، ي مجموعات العملف
كما في تنفيذ المشروعات التجارية المصغرة،  في

 وقيادتهم للجانوأصيل،  ،رواد األعمالمراكز 
معرض الجامعات والمعارض التعليمية ك، الطالبية

في بلورة  كلها ساهمت ،األجنبية والمحلية
مقدرتهم على التعبير عن أظهرت ، و شخصياتهم

 أفكارهم وآرائهم.

  يشعر الطالب باألمن النفسي؛ نتيجة المعاملة
يحظون بها من قبل الهيئتين اإلدارية  التيالطيبة 

تحلى معظمهم بالسلوك اإليجابي، يوالتعليمية، و 
والوعي المتمثل في العالقات القائمة على االحترام 

دراكهم المسئولية المشتركة المتبادل فيما بينهم،  وا 
   ظة على ممتلكات المدرسة ونظافتها.في المحاف

  كما أنظمة المدرسة وقوانينها؛ يلتزم معظم الطالب
لمدرسة، لى اإ المنتظم همحضور اتضح في 

المحددة، وتفاعلهم اإليجابي مع المواعيد  التزامهمو 
"كن  كبرنامج المستهدفة، البرامجاألنشطة و 

  ."مسؤواًل 
 تعايشهم سالمة ب يتهموطنعن معظم الطالب  يعبر

بمشاركاتهم الحافلة في ويتنافسون وتسامحهم، 
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كتنظيم معرض  ،الوطنيةحياء المناسبات إ
"حروف  والمسابقة الثقافية "صناعات بحرينية"،

ثرائهم البيئة المدرسية بالجداريات التراثية.  وطن"  ، وا 

 في تامٍّ  ويتواصلون بانسجام   مًعا، يعمل الطالب
، خاصة في الدروسفي معظم األنشطة الجماعية 

 أثناءم، و عند التعل   امساندة بعضهم بعضً 
 اآلراء والتقييمات فيما بينهم ونتقبليو  ،المناقشات

 ئهمويعبرون عن آرا، اوتقييمات بعضهم بعضً 
بطالقة، ويشاركون في األنشطة والبرامج الالصفية 
المتنوعة، كالمشاركة في المسرح المدرسي، 

والمسابقات الشعرية، وتقديم المحاضرات التوعوية، 
ما في ك ،التطوعيةعمال عالوة على التعاون في األ

 كيوم األسرة. ،لمناسبات العالميةاإحيائهم 

  ًوقدرة عالية  ،اكبيرً  ايبدي معظم الطالب انسجام
  .ا في الصفوفعلى التواصل أثناء عملهم معً 

    على التعلم مناسبة  أغلب الطالب قدرةً ر ظه  ي
مثل:  ،الذاتي في أداء المهام واألنشطة المدرسية

، والتجريب العملي، ، وكتابة التقاريرعمل البحوث
."حقوق الطفل"لم يكف وصناعة األفالم القصيرة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أكبر. على التعلم الذاتي بصورة   البقدرة الط    
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  إستراتيجيات تعليم وتعلم يوظف أغلب المعلمين
األسئلة من أجل التعلم، والتعلم التعاوني،  مثل:متنوعة، 

، واالستقصاء واالستنتاج، والتجريب والمناقشة والحوار
 في الدروس الجيدة التيالعملي، وقد كانت أكثر فاعلية 

وساهمت في إكساب  ؛تقريًبا ثلث الدروس مثلت
الطالب المهارات والمعارف بمستويات جيدة، خاصًة 

والرياضيات في مساقات العلوم بالمسار العلمي، 
 بالمسار الموحد.

 في  التعليمية تراتيجياتتفاوتت فاعلية توظيف اإلس
لت ثلثي الدروس تقريًبا، التي مث  ، الدروس المرضية

المسار  وتوزعت في جميع المساقات والمسارات، خاصةً 
التجاري، وانعكست على تحقيق أغلب الطالب أهداف 

تلك توظيف مناسبة، وبخالف ذلك، جاء  التعلم بصورة  
محدود  من اإلستراتيجيات بصورة  غير مالئمة في عدد  

 دروس مساقات اللغة اإلنجليزية.

 ن الموارد والمصادر التعليمية التي ييوظف أغلب المعلم
، كالعارض الدراسيةتتالءم وطبيعة المقررات 

اإللكتروني، والمختبرات االفتراضية، واألفالم التعليمية، 
لزيادة دافعية الطالب  ؛الصخور الناريةكوالنماذج، 

مشاركات الطالب  نزو يعز  ما كوحماسهم نحو التعلم، 
 كعبارات الشكر والثناء. ،بأساليب تحفيز معنوية

 منظمة، يراعون  ن دروسهم بصورة  ييدير أغلب المعلم
فيها التسلسل والتدرج في الشرح، وتقديم اإلرشادات 
الواضحة، وتوظيف األنشطة الفردية والتعاونية في 

ها تعلم فيال تفعيل أدوار الطالب، إال أن استثمار أوقات
ظهر بصورة متفاوتة، من حيث اإلطالة في بعض 

جزئياتها، أو التنقل السريع بين أنشطتها؛ مما أثر في 
 إنتاجيتها. 

   من أجل التعلم بين المالحظة، ع أساليب التقويم تتنو
والتقويمات التحريرية والشفهية، الفردية والجماعية، 

 - س الجيدةي تبعها المعلمون في الدرو و وتقويم األقران، 
 صويب المباشر، والتغذية الراجعةبالت -خاصًة 

وتتم االستفادة من نتائج التقويم بصورة مناسبة ، ةهموج  ال
في تلبية االحتياجات التعليمية، ال سيما المتفوقون 

الطالب منهم، في حين تقل االستفادة منها في مساندة 
 التحصيل المنخفض. ذوي

  ي دعم المعلمون تعلم الطالب بقدر  مناسب من الواجبات
والتي يراعى في بعضها التمايز، واألعمال الكتابية، 

كالبحوث والمشروعات في المساقات التجارية، في حين 
على الرغم من  ،المساقات أغلبموحدة في جاءت 

إال أن  متابعتها بالتصحيح تدرجها من حيث المستوى، 
 .ةمتفاوت تغذية الراجعة حولها كانالدقيق وتقديم الت

  يتحدى المعلمون قدرات الطالب في أغلب الدروس- 
مهارات التفكير العليا  وني نمو  -خاصة الدروس الجيدة 

، كالتجريب العلمي والتعليل في المساقات العلمية، يهملد
والتفكير الناقد وتحليل النصوص الحجاجية في مساقات 
اللغة العربية، وتبرير اإلجابات وحل المشكالت في 

لى جانب تقديم األنشطة الصفية إمساقات الرياضيات، 
والمتدرجة في  النهاية، هة المفتوحةواألسئلة الموج  

ستفاد منها الطالب المتفوقون بدرجة ا قدو  ،صعوبتها
بقية الطالب، خاصة ذوي يستفد منها ، في حين لم أكبر

 .بالدرجة ذاتها التحصيل المنخفضالطالب 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أكبر إستراتيجيات التعليم والتعلم؛ بما يضمن إكساب الطالب المهارات والمعارف بصورة   توظيف فاعلية. 

 ذوي التحصيل المنخفض  خاصةً للطالب، المختلفة في تلبية االحتياجات التعليمية  ،االستفادة من نتائج التقويم
 .منهم

 بصورة  أكثر إنتاجية؛ بما يضمن تحقيق أهداف الدروس. التعلم إدارة وقت 

 في الدروس واألعمال الكتابيةأكبر قدرات الطالب بصورة   يتحد ،. 

 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 حسب للطالب حتياجات التعليمية الا ي المدرسةت لب
 ةتقديم البرامج اإلثرائيب، متفاوتةبصورة الفئات 

مشاركتهم في و والموهوبين  للطالب المتفوقين
أولمبياد  مثل:، المختلفة والمشروعاتاألنشطة 
 ،صناعة األفالمو بداع الشعري، واإل ،الرياضيات

؛ مما كان له األثر في تحقيقهم مراكز والتمثيل
 األولكالمركز متقدمة في العديد من المسابقات، 

في مسابقات "التصوير الفوتوغرافي" و"حفظ 
 طالبالمقدمة لالبرامج العالجية أن  إال ، ن"آالقر 

ذوي لطالب دروس التقوية لصعوبات التعلم، و 
 جاءت بمستوى أقل. ؛التحصيل المنخفض

 الشخصية بتقديم الطالب احتياجات  المدرسة تدعم
إعفاء األيتام من رسوم حفل المساعدات العينية، ك

تعديل سلوك في كبير  ذات أثر  برامج تنفذ و ، التخرج
كما يحظى  ،"كن مسئواًل برنامج "ك ،الطالب
 كالتمزمنة ومش الذين يعانون من أمراض   الطالب
، أدى إلى انخراطهم في الحياة باهتمامنفسية 

 المدرسية. 

   خبرات الطالب واهتماماتهم المدرسة ز عز  ت
جائزة البحرين  في ، كالمشاركةاألنشطة الالصفيةب

، "الفيزياءيل االكبرى لحفظ القرآن الكريم، و"كروكود
 اإلبداع. عن فعاليات مراكز فضاًل 

  لمنتسبيها، صحية تعليمية، توفر المدرسة بيئة
 ،ور األمن والسالمة بصورة مستمرةمتابعتها أمب

 ،يةو برامج التوعالوتنظيم  وتنفيذها عملية اإلخالء،
م المبنى د  ق  "الوقاية من الجريمة"، إال أن  مثل:

خضاعه للصيانة الدورية ونقص إوعدم  ،المدرسي
أعداد الطالب، و يتناسب  ال عدد دورات المياه بما

األمر  ؛انقطاعات الكهرباء المتكررةإضافًة إلى 
  قد يؤثر على سالمة الطالب. الذي

   د عبر برنامج فاعلت هي ئ المدرسة طالبها الجد ،
 بتعريفهم بمرافق المدرسة، ونظام توحيد المسارات،

لتعريفهم  ؛وعقد لقاءات تربوية مع أولياء األمور
، تقدمها مكاتب الدعم والخدمات التيقوانين الب
دو  بتنظيم للمراحل التالية من التعليم والتوظيف  همت ع 

تنظيم لقاءات مع زمالئهم مثل:  ،برامج مستمرة
 ،، والزيارات الميدانية للجامعات والمعاهدالخريجين

 والمعارض، كمعرض "عالم المهن".  

 من لطالب الموارد البشرية والمادية ل المدرسة توفر
في  همدمجتو  والسمعية،، اإلعاقات الحركية ذوي
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البرامج اإلثرائية والرياضية، وتشجعهم على 
فعاليات كمشاركة في المسابقات والفعاليات، ال

اليوم العالمي واالحتفال بالصباحي، الطابور 
 للمعاق. 

   لطالب دى اي المدرسة المهارات الحياتية لنم  ت
وتقنية البحث العلمي،  مهاراتكبصورة جيدة، 

والتحلي بأخالقيات ، ، وكتابة التقاريرالمعلومات
 ، وحل المشكالت.المهن

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 المبني وصيانة  ،عداد الطالبألدورات المياه  حيث مناسبة من ،اشتراطات البيئة الصحية اآلمنة بصورة أكبر

 انقطاعات الكهرباء المتكررة.معالجة المدرسي، و 

  بصورة أكبر.بمختلف فئاتهم، لطالب لتلبية االحتياجات التعليمية 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  رؤية المدرسة الطموحة على تخريج جيل متميز تركز
بالقيم اإلسالمية، وبار ، رائد بإبداعه، ملتزم بإتقانه

رجمت بشكل واضح في أدائها العام، بوطنه، التي ت  
، والتحسن في لطالبلالشخصي تطور الفي  خاصة
 .همنتائج

 المدرسي، على أولويات العمل ة يدرسقيادة المال تركز
، وتلك التي تحتاج إلى تطوير، جوانب القوة وتعي

تحليل بتوظيف ، هاواقعالناتجة عن تشخيص وتقييم 
(SWOT ،)ئهاواالستفادة من نتائجه في تطوير أدا ،

أولويات  على أساسوبناء خطتها اإلستراتيجية 
مؤشرات واضحة ودقيقة، إضافة  هانيوتضم ،التطوير

ها التشغيلية لألقسام، ومتابعة تنفيذها عبر طلى خطإ
اللوحة التدفقية العامة، وكتابة التقارير الشهرية؛ مما 

 ، وتحسن أدائها.تهاواضح في إنتاجي ساهم بشكل  

 في استمارة  هاتقييمات المدرسة لمجاالت عمل وافقتت
 ، مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة.اتيالتقييم الذ

 مهام المؤسسي، يحدد  فق نظام  قيادة المدرسة و   تعمل
تنتهج األسلوب التشاركي في اتخاذ ، و المسئولياتو 

بالعالقات  الواحد، وتهتموتعمل بروح الفريق  ،القرارات
المعلمين من ذوي بعض تفوض اإلنسانية والمهنية، و 

كمنسقين لألقسام األكاديمية، وتقدم  لديها بالعمل الكفاءة
 .مباشرة بصورة   الالزمالدعم لهم 

 للتعرف على االحتياجات  ؛لمدرسة آليات منظمةتعتمد ا
عقد  عن طريقرة فاعلة تلبيها بصو التدريبية للمعلمين، و 

اوني"، "التعلم التع :، مثلداخلية وخارجيةورش تدريبية 
 ، فضاًل و"التقويم من أجل التعلم"، "والتعليم اإللكتروني"

الدعم تقديم الزيارات الصفية، والتبادلية، و تفعيل عن 
؛ والخارجيالتحسين الداخلي فريقي المستمر من قبل 

متفاوت ا على أداء  ذلك كله أثرانعكاس وقد ظهر 
 .المعلمين

   الهيئتين التعليمية واإلدارية بتكريم ة يقيادة المدرسز التحف
، واألكثر توظيًفا للتعلم والمتميزين المنضبطينالمعلمين 

تشجيعها ، و اإللكتروني، في المناسبات، كيوم المعلم
مبادرتهم في االهتمام المبادرات المقدمة من قبلهم، ك

عدادهم لن والمتفوقين الموهوبي ت يفئب لمشاركات وا 
مما ساهم في تعزيز مكانة الطالب  ؛والدوليةالخارجية 
 .المجتمعية

   بعض م المبنى المدرسي، ونقص د  ق  الرغم من على
بيئتها  المدرسة يولت   ،كدورات المياه حيويةال همرافق

ومحفزة نحو  ،بيئة تعليمية آمنة؛ لجعلها اهتماًما كبيًرا
، كمركز المرافق التعليمية المتاحة لتفع  كما التعلم، 

مصادر التعلم، والصف اإللكتروني، ومختبرات العلوم، 
  .، في تعزيز خبرات الطالبوالحاسوب

 المدرسة بصورة جيدة مع مؤسسات المجتمع  تتواصل
، كتواصلها مع محافظة المحرق، والمراكز المحلي

مع مج والمحاضرات الصحية، و الصحية في تقديم البرا
والجامعات ، ءالدفاع المدني في تنفيذ خطة اإلخال

لبعض وتفعيل مجلس اآلباء، واالستجابة  الحكومية
 ،األندية الرياضيةمع  إلى تواصلها إضافة، مقترحاتهم
عزز  مما ؛اليهالت عملية انضمام الطالب حيث سه  

 التعليمية والبدنية. همخبراتمن 
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 تحتاج إلى تطويرجوانب 
  المعلمين.انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء   
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 المحرق الثانوية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Muharraq Secondary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2000 سنة التأسيس
 204مجمع  -شارع جمال الدين األفغاني  - 26مبنى  العنوان

 المحرقمحافظة المحرق/  المدينة/ المحافظة 

 17330363 الفاكس 17334232 17331865 أرقام االتصال

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

 سنة 18-16 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 972 المجموع - اإلناث 972 الذكور عدد الطلبة

 أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المحدود ينتمي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 .نظام توحيد المساراتشعب ل  10 (10األول )

 (11الثاني )
 5  شعب للمسار  3و، رياضياتو  فيزياء 1و، وأحياءكيمياء  4العلمي:  للمسارشعب

 شعب للمسار التجاري. 3واألدبي، 

 (12الثالث )
 4  :شعب للمسار  3ورياضيات، و  فيزياء 1و، وأحياءكيمياء  3شعب للمسار العلمي

 شعب للمسار التجاري. 4واألدبي، 
 ينفني 3وإداري ا  14 عدد الهيئة اإلدارية
 98 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 المواد التجاريةمساقات اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية في بعض  التدريسلغة 

 عامان دراسي ان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 .امتحانات وزارة التربية والتعليم 
 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب 
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 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

  في تمثلت ،2017-2016 الدراسي في العام بالمدرسةتعيينات جديدة: 

 مدير مدرسة مساعد 

   ل ينين معلم  : اللغة اإلنجليزية، والتربية اإلسالميةيقسم  ل أو 

 3 لمواد ل 1لتربية اإلسالمية، ول 1و ،للغة العربية 1 التالي: على النحو ،معلمين
 .التجارية

 


