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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 

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

  وما أصدروه من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    0 جيد  8 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 - 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 6 6 - 6
 التعليم والتعلم 3 3 - 3

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

  ة االستيعابية على التحسن القدر  3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 

2 

3 

4 
 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة               األولى الدورة          

     (2002 – 2011)               (2011 – 2014)                (2012 – )... 
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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

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  مجال التطور الشخصي تغير مستوى أداء المدرسة في
الممتاز إلى المستوى الجيد، وفي بقية من المستوى 

 مجاالت من المستوى الجيد إلى المستوى المرضي.ال
  ،وانسجامهن الكبير عند عملهن سلوك الطالبات الحسن

 والبرامج مًعا، ومساهمتهن بثقة وحماس في األنشطة
، وتمثلهن روح المواطنة والقيم المدرسية المتعددة

 اإلسالمية.
 ،وتنمية مواهبهن، واهتماماتهن  إثراء خبرات الطالبات

؛ نوعةالمت نطاق واسع من األنشطة الالصفيةالمختلفة ب
 .مما أكسبها رضا الطالبات وأولياء أمورهن

 لمهارات األساسية في اساب تكالطالبات في ا اوتتف
اللغة في  خاصةً  ،هنمستوى إنجاز في و  ،الدروس

 فيو  ،الحلقتين الثانية والثالثةاإلنجليزية والرياضيات ب
 الحلقة الثالثة. بالعلوم 

  تفاوت أغلب المعلمات في توظيف إستراتيجيات التعليم
ضافة إوالموارد التعليمية، واألنشطة التقويمية،  ،والتعلم

عليمية الت تفي تلبية االحتياجا عليتهافاإلى تفاوت 
 . قدراتهن، وتحدي للطالبات المختلفة

   ي توجيه ففاعلة  إدارة المعلمات المواقف التعليمية بصورة
 لتعلم، غير أن استثمار وقت التعلمنحو اسلوك الطالبات 

 فينتاجية اإلوتوزيعه، بما يحقق األهداف وزيادة 
 جاء متفاوًتا. الدروس

  نتائجه ناالستفادة مفي التفاوت في دقة التقييم الذاتي، و 
التخطيط  ، وعملياتفي تحديد أولويات التطوير

 . تهامتابع ستراتيجي، وآلياتإلا
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  تقدم الطالبات في البرامج الخاصة والداعمة، تفاوت
يد جفي المستوى الالموهوبات الطالبات حيث جاء تقدم 
ي فالمتفوقات الطالبات وتقدم ثرائية، إلفي األنشطة ا

، أما تقدم طالبات صعوبات التعلم في المستوى المرضي
ج في البرامبرنامجهن الخاص ومنخفضات التحصيل 

 .فقد ظهر بمستوى أقل ةالداعم
 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  ،الكبير عند عملهن مًعا، ومساهمتهن بثقة وحماس في األنشطة الالصفية، وتمثلهن  وانسجامهنسلوك الطالبات

 روح المواطنة والقيم اإلسالمية.

  الحلقة األولى.الفصل ب معلم نظامالطالبات في دروس  تحققهالتقدم الذي    

  ،لفة.واهتماماتهن المختي مواهبهن، نم  وت  النطاق الواسع من األنشطة الالصفية التي تثري خبرات الطالبات    
 
 

 التوصيات

  في تحديد أولويات العمل المدرسي، وتطوير الخطة  من نتائجهأكثر دقة، واالستفادة  ذاتي تقييمتوظيف
 اإلستراتيجية، ومتابعة تنفيذها بفاعلية.

  نجليزية واللغة اإل ،الرياضيات في خاصةً  ،نجازهن األكاديميإ مستوى رات األساسية، ورفعاالمه الطالباتإكساب
    في الحلقتين الثانية والثالثة، والعلوم في الحلقة الثالثة.

  التعليم والتعلم، بحيث تشمل: إستراتيجياتالتنمية المهنية في تطوير  برامجمتابعة أثر 
 اتهن المختلفةليمية للطالبات بفئالفاعل، واالستفادة من نتائجه في تلبية االحتياجات التع التقويمتوظيف  -
 المنتجة الصفيةاإلدارة  -
 .منهن المتفوقات، وتحدي قدرات الطالبات، خاصًة التمايزمراعاة  -

  ومساندتهن بفئاتهن التعليمية المختلفة، خاصةً طالبات صعوبات التعلم، وذوات التحصيل المنخفض  الطالباتدعم
 في الدروس واألعمال الكتابية، والبرامج المدرسية.

 م، واختصاصية و سد النقص في الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات للغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعل
 مركز مصادر التعلم.

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 في دقة آليات التقييم الذاتي لمجاالت العمل  التفاوت
ات االستفادة منه في تحديد أولويالتفاوت في المدرسي، و 

مؤشرات  مينهاض، وتستراتيجيةاإلخطة البناء ، و التطوير
خصوصية الحلقات  لم تبرز فيهاحيث موحدة، أداء 
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إضافة  ،نجازهن في المواد الدراسيةإالتعليمية، ومستوى 
 إلى تفاوت دقة تقييم المواقف التعليمية.

  لعديد من التحديات، متمثلًة بما يلي:لالمدرسة مواجهة 
لألقسام األكاديمية،  نقص المعلمات األوليات -

العلوم، و الرياضيات، و اللغة اإلنجليزية، خاصة 
 واختصاصية مركز مصادر التعلم.

بل المدرسة قلتحقات بالزيادة في عدد الطالبات الم -
مقارنة طالبة  21التي بلغت  وأثناء العام الدراسي

اختالف خلفياتهن الماضي، مع  بالعام الدراسي
 الثقافية واالقتصادية.

  محفزة  توفير بيئةتمثلت في بعض التحسينات، ظهور
 المرافق فيالنقص ض يتعو لتطبيق األنشطة المدرسية، و 

 .، كــتجهيز مركز للتدريب الداخليببدائل أخرى
 لتقييم استمارة افي تقييم المدرسة لواقعها  في تباينال

 فريق المراجعة. هاالتي توصل إلياألحكام الذاتي مع 
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  نسب  6105-6104تحقق الطالبات في العام الدراسي
ين بما تراوحت  المواد الدراسية نجاح مرتفعة في معظم

اإلنجليزية بالحلقة ، أعالها في اللغة %011و 14%
والعلوم بالصفين الرابع والخامس، واللغة العربية  ،األولى

بالصفين الثاني والثالث اإلعداديين، وأدناها في اللغة 
ن في حين يحقق، اإلنجليزية بالصف الثالث اإلعدادي

نسبة نجاح متوسطة في الرياضيات بالصف الثالث 
 .%26اإلعدادي بلغت 

  األولى نسب إتقان مرتفعة، تحقق طالبات الحلقة
في جميع  ،%33و %24تراوحت ما بين  ومرتفعة جًدا

، نيالمواد الدراسية في الصفين األول والثاني االبتدائي
واللغة اإلنجليزية بالصف الثالث االبتدائي، في حين 

  .فسهنالصف ب الدراسية موادال بقيةمتوسطة في جاءت 
 تراوحت ة، تن متفاو تحقق طالبات الحلقة الثانية نسب إتقا

في اللغة العربية ، حيث جاءت %21و %65ما بين 
جليزية واللغة اإلن ،، وفي العلومةوالمرتفع ةبين المتوسط

جاءت ف، أما في الرياضيات، ةالمنخفضو  ةالمرتفعبين 
  .جميعها منخفضة

  بين  متفاوتةتقان إنسب تحقق طالبات الحلقة الثالثة
نسب اإلتقان  تتمركز و ، ةوالمنخفض ةالمتوسط
في جميع الصفوف،  في اللغة العربية ةالمتوسط

أما ، الصف األول اإلعداديوالرياضيات والعلوم ب
 المواد. ةفي بقيفتمركزت  ةالمنخفضالنسب 

 مستويات الطالبات  ةتفاوتمتقان الإلنسب ا عكست
الحقيقية في الدروس، حيث جاءت، نصف الدروس 

وى الجيد، في المست وثلثهاالمستوى المرضي، في تقريًبا 

غة في الل ، خاصةً مالئمالغير  وعدد منها في المستوى
اإلنجليزية، مع ظهور عدد محدود من الدروس الممتازة 

  في نظام معلم الفصل.
  تقان المرتفعة مع مستويات إلاالنجاح و توافقت نسب

الطالبات في دروس نظام الفصل، ونصف دروس اللغة 
 معنسب اإلتقان المنخفضة توافقت كما العربية، 

ن اللغة اإلنجليزية، في حيدروس في مستويات الطالبات 
 غلبأتلك النسب مع مستويات الطالبات في  تباينت
 .والعلوم في الحلقتين الثانية والثالثةالرياضيات دروس 

  ،تكتسب الطالبات المهارات األساسية بصورة متفاوتة
 الي:نحو التفي أغلب الدروس، ويمكن تفصيلها على ال

تكتسب الطالبات الفصل،  معلم في دروس نظام -
التجريب العلمي، كالعلمية، والمعارف المهارات 

وكتابة الكسور في الرياضيات، وتحليل مضمون 
النص والتحدث في اللغة العربية، بمستويات أعلى 

في حين جاءت جميع مهارات اللغة ، من المتوقع
ي فاإلنجليزية، ومهارات الكتابة في اللغة العربية، 

 المستوى المناسب
 المهارات الطالبات كتسبتفي اللغة العربية،  -

 حيث من ة،تمتفاو  بصورة  األساسية  والمعارف
 ةيدجبصورة و  ،التحدث والكتابة والقراءة واإلعراب

 يةمرض صورةبالزمان والمكان، و  يفي معرفة ظرف
في  ةغير مالئمبصورة في استخراج الفكرة العامة، و 

 معرفة األسماء الخمسة
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ن مستويات جيدة في ظهر تفي الرياضيات،  -
 ،الجبرومرضية في ات مساحالوحساب الهندسة، 

 وغير مالئمة في توظيف المعادالت
 تويينالمس بينالطالبات تفاوًتا  في العلوم، تظهر -

ا مالجيد والمرضي في المعارف العلمية والمفاهيم، ك
 سماك العظمية، والتغير الكيميائيخصائص األفي 

في اللغة اإلنجليزية، تظهر مستويات غير مالئمة  -
في اكتساب جميع المهارات في نصف دروس 

 الحلقتين الثانية والثالثة.
  المرتفعة على مدار األعوام من تستقر نسب النجاح

في أغلب المواد  6105-6104إلى  6106-6103
لحلقة ابتتقدم في العلوم بيد أنها  ،في الحلقات الثالث

في الحلقتين األولى والثانية، و ب هاتتراجع فيو  الثالثة،
في اللغة  ستقرت والالحلقتين الثانية والثالثة، بالرياضيات 

 .ة والثالثةنيااإلنجليزية في الحلقتين الث
  الموهوبات والمتفوقات بصورة، أفضلتتقدم الطالبات 

من غيرهن من الفئات التعليمية المختلفة من  اكثيرً 
طالبات منخفض، و ذوات التحصيل الالطالبات 

 صعوبات التعلم في برامجهن الخاصة والداعمة.
 ع في ى من المتوقتتقدم الطالبات المتفوقات بصورة أعل

 ،الفصلمعلم كما في دروس نظام  ،الدروس الجيدة
الطالبات ذوات التحصيل المنخفض أما واللغة العربية، 

في أغلب الدروس واألعمال بصورة غير مالئمة  نتقدمفي
 .ةيالكتاب

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 والثالثة.الحلقتين الثانية ب في المواد الدراسية لدى الطالبات المهارات األساسية 

 واألعمال الكتابية. ،التقدم الذي تحققه الفئات المختلفة من الطالبات، في الدروس 

 .التقدم الذي تحققه طالبات صعوبات التعلم، وذوات التحصيل المنخفض، في البرامج الداعمة خارج الدروس  
 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 معظم الطالبات بفاعلية وحماس كبير في  تشارك
جو  في لطالباتالمتنوعة الجاذبة ل األنشطة الالصفية

، هبلوما ق لطابور الصباحيا من المتعة والتشويق، في
وظف ت مسرًحاتعد هذه األوقات ، حيث وخالل الفسحتين

 ، مثل: مجلسنشطتهاأ والمجالس، والفرق اللجانفيها 
، بياالنضباط الطالولجنة  ،وفريق االستقبال ،الباتالط

لى عالوًة ع، والمرشدة النظيفة، "خير تاهلونتس"ولجنة 
ز منها المدرسة مراكمشاركاتهن الخارجية، والتي تحصد 

جائزة وزير حصولها على "درع التميز" في متقدمة ك
، وفوزها بالعروض المتميزة في المسرح المدرسي، التربية

 .ا"زدني علمً  معرض "رب  و 
 كسن وتع ،الطالبات األنظمة والقوانين المدرسية تلتزم

داخل الصفوف  ينم عن وعي عال   اسلوًكا حسنً 
ويظهرن قدًرا كبيًرا من االحترام لمعلماتهن  ،وخارجها

 شعوًرا قوًيا باالنتماء إلى المدرسة، ت رجمو  وزميالتهن،
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 ؛على نظافة المدرسة وسالمة ممتلكاتها هنافظتحمب
 .باألمن النفسي هنشعور األمر الذي عزز 

 في المواقف نعالية بأنفسهال الطالبات ثقة برزت 
حيث ظهرت بصورة ، في الحياة المدرسية المختلفة
 ،الجيدة وبعض الدروس المرضية في الدروسواضحة 

 وقائدات، الطالبةقيامهن بدور المعلمة ما في ك
لى إضافة إ .المواقف التمثيليةتأديتهن و  ،المجموعات

األنشطة  في األدوار القيادية هنالمسئولية وتولي هنحملت
ما و  فعاليات الطابور الصباحي نقيادته، كالمدرسية

 .قبله
 إلى المدرسة  الطالبات الحضور المنتظممعظم  تلتزم

عزز من ذلك تنوع  ؛اعلى الحضور مبكرً  نوتحرص
ور الطاب كأنشطة ما قبل والمشروعات والبرامج نشطةاأل

 و"مدرستي "انضباطي مرآة نجاحي" :برامجو  الصباحي،
 ." و"حملة ال للتأخير"ببال تأخير وغيا

  ،تتحلى معظم الطالبات باألخالق والقيم اإلسالمية
الكريم، والعمل التطوعي  واالهتمام بمسابقات القرآن

 نبدييو  ،تنفيذ أسابيع القيمالعناية بغرس القيم من خالل و 
زز ؛ وقد ع  المواطنةمثلن قيم تيو فهًما للثقافة البحرينية، 

 مشاركاتهن في احتفاالت المدرسة بالعيد الوطنيبذلك 
نشر و  مالبس الشعبية،الذي تزدان فيها الطالبات بال

لميدانية الزيارات اعالوةً على  ،التراثية في البيئةركان ألا
زيارتهن للمتحف العسكري،  :مثللمعالم البحرين، 
 ومتحف البحرين.

  على الرغم من ، بانسجام كبيرتعمل الطالبات مًعا
اختالف فئاتهن العمرية، وخلفياتهن الثقافية 

ي ف مهارات تواصل عالية وطالقةويظهرن واالقتصادية، 
 ،وتقديم الدعم لزميالتهن ،آرائهنالتعبير عن و  الحوار

 .وحسن استقبالهن زوار المدرسة
 بمستوى مناسب، من  تمارس الطالبات التعلم الذاتي

في الصفوف الدراسية،  التعلم الذاتي أركانخالل 
يل تفععمل المطويات، و كمركز مصادر التعلم، أنشطة و 

 عربة المطالعة في الفسحة.القراءة الحرة عن طريق 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الدروس بصورة أكبر. فيتولي الطالبات األدوار القيادية  

 على التعلم الذاتي بصورة أكبرالبات قدرة الط.  
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

   ي ستراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة فإوظف المعلمات ت
مثل:  ،الدروس الجيدة، وبعض الدروس المرضية

شارك"، وتمثيل  - زاوج – و"فكرالطالبة، المعلمة 
األدوار، والحوار والمناقشة، والسؤال من أجل التعلم، 

قائق الح إكساب الطالباتواالستقصاء؛ مما ساهم في 
 معلم كما في دروس نظام، والمعارف، والمهارات

وعها، تنالعربية، إال أن الفصل، وبعض دروس اللغة 
كلت ما شالدروس التي بقية في  تفاعليتها تفاوتو 

 يقارب من نصف الدروس.

  تتنوع الموارد والمصادر التعليمية التي توظفها
، مثل: السبورات المعلمات في معظم الدروس

لكتروني، إلوالصماء، والعارض الكترونية، إلا
 ؛والبطاقات والمجسمات التعليمية، واألدوات المخبرية
 .مما ساهم في إثارة دافعية أغلب الطالبات نحو التعلم

  توجه و تدير أغلب المعلمات دروسهن بصورة مناسبة
بإعدادهن الخطط لتعلم؛ نحو اسلوك الطالبات 

للمواقف التعليمية، وتوفير البيئة المحفزة للتعلم، 
 خاصةً  ،والتسلسل في العرض، واستثمار وقت التعلم

في الدروس الجيدة، إال أن إنتاجية بعض الدروس 
ة باإلطالة في األنشطتأثرت غير المالئمة المرضية و 

 ،االستهاللية، وسرعة التنقل بين جزئيات الدروس
 دون االستفادة من الوقت في دعم الطالبات

بعض دروس اللغة ومساندتهن تعليمًيا، كما في 
 والرياضيات. ،اإلنجليزية

  تحفز معظم المعلمات الطالبات بأساليب تحفيز
ع لرف ؛وتشجيع متنوعة تتناسب والفئة العمرية

اسهن ودفعهن نحو المشاركة الفاعلة من خالل حم
 كلمات الشكر والثناء، ومنحهن النجوم والهدايا العينية

 .ومشاركتهن أهداف الدروس

 دة بين في الدروس الجي الفاعلة تتنوع أساليب التقويم
رية والتحري ،واألسئلة الشفهية ،الفردية والجماعية

جعة، لرا، إضافة إلى تقديم التغذية اتقويم األقرانو 
واستخدام الطالبات البطاقات الملونة في التعبير عن 

تلك التقويمات لم تكن بالمستوى  ، إال أنمدى فهمهن
على يها فالتركيز التي يتم  ،في بعض الدروس نفسه
 ؛ مما أثر في تلبيةوالجماعي ،الشفهي ينالتقييم

 ،االحتياجات التعليمية للطالبات بفئاتهن المختلفة
 .  خاصًة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض

  يدة في الدروس الج بفاعليةالطالبات تساند المعلمات
 ،بتقديم األنشطة التي يراعى فيها مستوياتهن المختلفة

في  ةً ، خاصوالفورية وتقديم التغذية الراجعة الفردية
واللغة العربية، في حين  ،الفصلمعلم دروس نظام 

 تفاوتة في أغلب الدروس. م تهن بصورةمساندجاءت 

 لطالبات ى ادمهارات التفكير العليا ل المعلمات تستثير
وتنميها بصورة مناسبة، في المواقف التعليمية، 

كمهارة حل المشكالت في الرياضيات، واستنتاج 
النحوية في اللغة العربية، والتفكير الناقد واعد الق

 والتجريب في العلوم.

 ةً ، خاصقدرات الطالبات يتم مراعاة التمايز، وتحدي 
 ذات مستويات تفعيل أنشطةب في الدروس الجيدة،

 حواريةة، و يهشف اليبتوظيف أسكمختلفة، تعليمية 
ر أن ، غيواالستنتاج تتطلب التفسير والتعليل،
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في بقية الدروس يركز  الموحدة أو المتنوعةاألنشطة 
ورة المتوسط بصفيها على الطالبات ذوات التحصيل 

المتفوقات وفق الطالبات من تقدم  تحد   ؛أكبر
 .قدراتهن

   ية الواجبات المنزل نمناسب م ف الطالبات بقدر  تكل
منتظم،  شبه المخطط لها، التي يتم تصحيحها بشكل  

اوت ، مع وجود تفأغلبهاإال أنه ال يراعى التمايز في 
 في دقة تصوبيها وتقديم التغذية الراجعة للطالبات

 .حولها

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ثر إنتاجية.كإدارة وقت الدروس بصورة أ  

 وات التحصيل ذالطالبات خاصًة  ،أساليب التقويم واالستفادة من نتائجه في مساندة الطالبات بفئاتهن المختلفة
  المنخفض.

  والواجبات المنزليةواألعمال الكتابيةمراعات التمايز وتحدي قدرات الطالبات بصورة أكبر في الدروس ،. 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  اهتماًما كبيًرا؛ الطالبات الموهوبات تولي المدرسة
هن في األنشطة الداخلية والخارجية بما يصقل تركاشمب

لقاًء إخاصًة في الشعر كالمسابقات، موهبتهن بفاعلية، 
 "كناري الشعرية"، و"فراشات :وكتابًة، كما في مسابقتي

تي ال مسابقة "مزمار داوود" في القرآن الكريمو الزالق"، 
لتي افعالية "قمة الموهبة"، و ، أحرزن فيها المركز األول

وتخصيص أسبوع "تألق أحرزن فيها المركز الثالث، 
ادية أدوار قيكلف الطالبات المتفوقات بت. كما الموهبة"

 ورة مناسبة كما في قيادة بعض الفعاليات المدرسية،بص
 الطالبات دعمسناد مهمة ا  و  ،مسابقة العمل التطوعيكـــ

  .لهن األقل تحصياًل في الدروس
  تقل فاعلية البرامج العالجية المقدمة للطالبات األولى

، حيث تدني وهن  حاالت متنوعة عديدة - بالرعاية
مستوى الدعم المقدم في برنامج صعوبات التعلم، وقلة 

ت ذواللطالبات  الدعم المقدم األنشطة العالجية، كما أن
روس د ؛ نظًرا لقلة تركيزمتفاوت التحصيل المنخفض
 وعدم وجود برامج للطالبات ،المعنيةالتقوية على الفئة 

 الالتي لغتهن األم غير العربية.   
  ات لطالبمعظم ااالحتياجات الشخصية لالمدرسة تلبي

قائب الح :مثل ،الماديةفاعلة، بتقديم المعونات  بصورة  
المدرسية، وكسوة الشتاء، وتذلل المشكالت التي 
تواجههن؛ بتقديم النصح واإلرشاد عبر البرامج السلوكية 

"انضباطي مرآة نجاحي"، و"زهرة  :مثل ،المتنوعة
ي الت أرتقي" يو"بألفاظ ،تحترم""احترم و، التسامح"

 كالتمن المش ت، وحد  ديهنالسلوك اإليجابي ل تعزز 
تتابع الحاالت الخاصة كما  .السلوكية في المدرسة

كاضطرابات السلوك، والغياب المستمر،  ،بصورة مناسبة
 . بخصوصها وتتواصل مع الجهات المعنية
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  تعزز المدرسة خبرات الطالبات وميولهن واهتماماتهن
 :واضح من األنشطة الالصفية المتنوعة المتمثلة في كم  ب

أنشطة ما قبل الطابور الصباحي، واإلذاعة المدرسية، 
، "قمقهى الزال"وفعاليات "فسحتي فرحتي"، وتفعيل 

واللجان الطالبية المتعددة منها: المسرح المدرسي، 
صديقات المكتبة، والفعاليات و لكتروني، إلوالتعلم ا

بوع أس"مثل:  ،الفنية والعلمية والرياضيةوالمسابقات 
، ومهرجان "نحن نقدر"، ومشروع "اجمع واربح"، "القراءة

إلى جانب الرحالت التعليمية إلى مكتبة عيسى الثقافية، 
 والمركز العلمي، وبيت القرآن. 

 نلتحاقهقبل وعند ا ت هي ئ المدرسة الطالبات الجدد 
تونية، لكار هن بالشخصيات انستقبلي حيث ،لمدرسةبا
مرافق هن بالنعرفي، و والهدايا عليهن توزيع الحلوياتو 

 .اللقاءات التربوية مع أولياء أمورهنيعقدن و المدرسية؛ 
صورة بها على مدار العام الدراسي هيئ الملتحقات بت  كما 

 .ربسهولة ويس هااستقرارهن في من مما سهل ؛مناسبة

  الالتي طالباتللالميدانية الزيارات المدرسة تنفذ 
 ،لمرحلة الثانوية، وتعرفهن بنظام المساراتبا سيلتحقن
المحاضرات عن التوجيه المهني، إال أن لهن وتنظم 

هن ين الثالث والسادس عند انتقاللصفتهيئتها طالبات ا
 أقل. للمرحلة التالية من التعليم ظهرت بمستوى

  االت حتوفر المدرسة المنحدرات المائلة؛ الستقبال أية
 وًتاا متفادعمً الوقت الذي تقدم فيه ، في جسدية ةإعاق

حاالت ك ،ذوات االحتياجات الخاصةلطالبات ل
ن تم دمجه التياضطرابات النطق واإلعاقة الذهنية، وال

في برنامج صعوبات التعلم، واللجان الخاصة عند تقديم 
 ؛ لدعم تحصيلهن األكاديمي. اتاالمتحان

 درسة المهارات الحياتية لدى الطالبات بصورة تعزز الم
المهارات القيادية واالجتماعية في اللجان ك ،مناسبة
المسعفة "، و"لجنةإلى االمشتاقون "مثل:  ،المختلفة
، غير أنها تتفاوت في "مهارة الطبخ"، و"الصغيرة

واستخدام البرامج  مهارات الحاسوبالدروس كما في 
ومهارات التجريب العلمي.، ، والتقانةالمختلفة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 البات طالطالبات ذوات التحصيل المنخفض، و  خاصةً  ،تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات بمختلف فئاتهن

  في برامجهن العالجية. صعوبات التعلم

  لمرحلة اإلعدادية او  ،لصف الرابعإلى اهن انتقالعند  خاصةً  ،لمرحلة التالية من التعليمإلى اتهيئة الطالبات لالنتقال
 بصورة أكبر.

  والحاالت الخاصة. ،ذوات اإلعاقةالطالبات دعم ورعاية   
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  في صياغتهاتمتلك المدرسة رؤية تشاركية، طموحة ،
بداع والتميز، تمت ترجمتها بمستويات إلتركز على ا

، كان أفضلها في العمل المدرسي تمتفاوتة في مجاال
 .مجال التطور الشخصي للطالبات

  تقيم المدرسة واقعها بتوظيف تحليل(SWOT) ،
مستفيدًة من معايير المدرسة البحرينية المتميزة، وتقرير 

 التقييم الذاتي اتأن عملي إال السابق، المراجعةزيارة 
يدها تحد؛ مما أثر في وشموليتها ،في دقتها تفاوتت

 أولويات التطوير والتحسين.
  التقييم الذاتي جاءت تقييمات المدرسة في استمارة

 متباينةً مع أحكام فريق المراجعة، حيث تراوحت تقييمات
، في حين جاءت أحكام بين الجيد والممتاز المدرسة

  . معظمها في المستوى المرضيالفريق في 
   خيص نيت بعد تشتعمل المدرسة وفق خطة إستراتيجية ب

عامة وأخرى خاصة، بمؤشرات  ا، تضمنت أهدافً هاواقع
فيها خصوصية المواد الدراسية،  تبرزأداء محددة، لم 

 لمختلفة.ا الطالبيةها فئاتب التعليمية الثالث والحلقات
جتماعات فريق تتم متابعة التخطيط خالل اهذا، و 

ي المتابعة تفاوتت ف اعليةالتحسين الداخلي، غير أن ف
 ظل النقص الكبير في القيادة الوسطى.

 ،ن م تتعرف المدرسة على احتياجات المعلمات التدريبية
قد عوالتبادلية، و  تقييمية،رات الصفية الخالل الزيا

بية، الورش التدري مالجلسات الفردية والتطويرية، وتقد
مثل: التخطيط الجيد، واإلدارة الصفية، ومهارات التفكير 

على  اإال أن أثر هذه اإلجراءات جاء متفاوتً ، العليا

وقسم  ،الممارسات الصفية في الحلقتين الثانية والثالثة
 اللغة اإلنجليزية.

 ،تعزز و  تسود العالقات اإلنسانية بين منتسبات المدرسة
ر لشكهن بتكريمهن بشهادات اءية أداالقيادة المدرس

 ةلكفاءاذوات  ، وتكليفراتالمباد  و  ،للمنضبطات شهرًيا
بالمهام، كمهام التنسيق في األقسام األكاديمية،  منهن

 اختصاصية مركز مصادر التعلم.مهام و 
   وظف المدرسة مواردها المادية والتعليمية ومرافقها ت

اسب، من بمستوىً المتاحة، وتستثمر المباني والساحات 
 ساحات المدرسةالصالة الرياضية، و حيث تستغل 

كأنشطة "مقهى  في تنفيذ األنشطة اليومية، المظللة
توظف أحد الصفوف و  الدروس، الزالق" وبعض

 مركز هاللتدريب، كما جاء تفعيل مركز  المصنعة ك
 افرو تعدم  من رغمعلى ال، ةناسبمبصورة مصادر التعلم 
ء توظيفها الصف اإللكتروني جا له، بيد أن اختصاصية
 .بمستوى أقل

  تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ بما
يعزز خبرات الطالبات، كتواصلها مع مركز الزالق 

حاضرات المتقديم ك ،تنظيم الفعاليات الداخليةلالصحي؛ 
 ،ريةالعسكالموسيقية تواصلها مع الفرقة ، و التوعوية

للمشاركة في احتفاالت المدرسة بالعيد الوطني، والتعاون 
اإلخالء، كما تتواصل خطة لتنفيذ  ،مع الدفاع المدني
 منللمدرسة،  كينكشري والطالبات مع أولياء األمور

 ،فاعلة في أنشطة العمل المدرسيال هممشاركاتخالل 
قراءة القصص للطالبات في وقت الفسحة.: مثل
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 تطوير جوانب تحتاج إلى
 ،واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات تحسين مجاالت العمل المدرسي. وشموليته، دقة التقييم الذاتي 

 ؛ بما يضمن التطور المنشودومتابعتها ستراتيجيةإلآليات تنفيذ الخطة ا.  

 وقسم اللغة  ،ةية والثالثوس، خاصًة في الحلقتين الثانر متابعة أثر برامج التنمية المهنية على أداء المعلمات في الد
  اإلنجليزية.

 
 
 



 

 الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب 
 03                                                                          6102أبريل  01-02 - الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات مدرسة -تقرير المراجعة 

 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 اإلعدادية للبنات الزالق االبتدائية اسم المدرسة )باللغة العربية(

  Al-Zallaq Primary Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1960 سنة التأسيس

 0152مجمع  – 2260طريق  – 234مبنى العنوان

 الجنوبية /الزالق محافظة / الالمدينة

 02231620 الفاكس 02230132 02230132 أرقام االتصال

 zallaq.in.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 51-6 للطلبةالفئة العمرية 

 (80-8الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

0-2 2-3 - 

 440 المجموع 440 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 المحدودتنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط و  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 80 88 82 9 1 7 2 5 4 3 0 8 الصف

 - - - 6 6 6 6 6 0 6 6 6 عدد الشعب

 فنية 61إدارية، و 2 عدد الهيئة اإلدارية

 53 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعليم للمرحلة اإلعدادية، والرياضيات في الحلقة الثانية، واللغة 

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

 - االعتمادية )إن وجدت(

واحدة للغة العربية،  :منهن 6102-6105 العام الدراسي في معلمات جدد 2 ينيتع   المستجدات الرئيسة في المدرسة
 وأخرى للغة اإلنجليزية.

 

mailto:zallaq.in.g@moe.gov.bh

