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  المقدمة
 

إجراء هذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب ب
األخرى، نشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ستةأيام من قبل  ثالثةعلى مدار 

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

   نتائج، 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
 قليلتدل على ما هو أدنى من  محدود

 القلة الشديدةتدل على الندرة و  امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 في الدروس واألعمال  الطالبى تقدم مستو  انخفاض
الكتابية، وضعف اكتسابهم المهارات األساسية، خاصًة 

تتوافق مع و  في اللغة اإلنجليزية، حيث جاءت متدنية
إتقانهم المتدنية أيًضا. إضافًة إلى انخفاض نسب 

، على نسب اإلتقان عموًما في معظم المواد الدراسية
 أغلب في أفضلمن تحقيقهم مستويات  الرغم

ما حققته المدرسة من ، إضافًة إلى االمتحانات الوزارية
مالئم إلى الغير المستوى من ملحوظ نقلها  تحسن  

مع ، لشخصيفي مجال التطور ا المرضيالمستوى 
 .في بقية المجاالتنفسه ثباتها في المستوى 

 مجاالت لالتقييم الذاتي  االستفادة من نتائجفي تفاوت ال
تحديد أولويات التطوير في و العمل المدرسي، 

التي ركزت بناء الخطة اإلستراتيجية، والتحسين في 
 .على تحسين سلوك الطالبخاصة بدرجة 

  في أغلب الدروس، مالءمة عمليتي التعليم والتعلم
 ساهمت ؛حيث جاءت طرائق التدريس بصورة متفاوتة

في دافعية وحماس أغلب الطالب نحو  بصورة مناسبة
تأثرت اإلنتاجية في بعض الدروس إال أن  التعلم،

  ها.في التعلم إدارة وقت تتفاو ب
  تفاوت فاعلية التقويم من أجل التعلم، وتفاوت االستفادة

الطالب، وتلبية احتياجاتهم من نتائجه في مساندة 
، التعليمية المختلفة في الدروس، واألعمال الكتابية

 .خاصًة في اللغة اإلنجليزية
  وقدرتهم على تحمل  ،أغلب الطالب بأنفسهمثقة

المسئوليات بصورة مناسبة في أغلب الدروس، 
 واألنشطة الالصفّية، والبرامج والفعاليات المدرسية

تنمية خبراتهم بصورة  ، التي ساهمت فيالمتنوعة
  .متفاوتة
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  بصورة  لتعليميةبرامج الدعم والمساندة اانعكاس أثر
 قد ظهرو على تقدم الطالب بفئاتهم المختلفة، مرضية 

طالب صعوبات التعلم، أثرها بصورة أفضل على 
ينعكس بالمستوى لم  إال أن أثرها، صف الدمجوطالب 
، المتدنيطالب ذوي التحصيل التقدم  على المتوقع

 .خاصًة داخل الدروس

  بين تعزيز العالقات اإلنسانية دور القيادة العليا في
المعلمين وتحفيزهم نحو العمل بروح الفريق الواحد، 

مع المجتمع المحلي وأولياء اإليجابي تواصلها و 
 في سيرورة العمل ساهماألمور، والطالب؛ مما 

 .همرضا وكسب، المدرسي

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 على دافعيتهم نحو التطوير والتحسين تانعكسوالتي  ،العالقات اإلنسانية السائدة بين منتسبي المدرسة. 

  ومشاركة أغلب الطالب فيها بحماس وثقةالبرامج واألنشطة الالصفيةتنّوع ،. 

 وطالب صعوبات التعلم ،صف الدمج تقدم طالب. 
 
 

 التوصيات
 في تطوير األداء العام للمدرسة، بصورة أكبرذاتي اليم يتقال االستفادة من نتائج. 

 مهارات المواد األساسية، مستوى اكتسابهم مع التركيز على رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، االرتقاء ب
 اللغة اإلنجليزية.في خاصة 

  خاصًة في اللغة  ،بصورة أكبر في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم التنمية المهنية برامجمتابعة أثر
 بحيث يشمل: اإلنجليزية،

 توظيف التقويم الفاعل في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب -
 المتدنيمساندة الطالب ذوي التحصيل  -
 لرفع مستوى اإلنتاجية في الدروس. التعلم؛ التوظيف األمثل لوقت -

  المتمثل في: المعلمين األوائل للغة اإلنجليزية، والرياضياتالبشريةسد النقص في الموارد ،. 
    
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 التخطيط اإلستراتيجيالتقييم الذاتي و عمليات  انعكاس، 
بصورة مرضية على معظم مجاالت العمل المدرسي، 

التي جاءت بصورة غير  مستويات الطالببخالف 
 .في معظم المواد الدراسية مالئمة



 

 الت وضمان جودة التعليم والتدريبالهيئة الوطنية للمؤه
 4                                                                           6102مارس  6 -فبراير  62 – اإلعدادية للبنينمدرسة الدراز  –تقرير المراجعة 

  في بعض مجاالت العمل مناسبة تحقيق تحسينات
المدرسي، خاصة في مجال التطور الشخصي 

؛ وذلك عماًل وتحديًدا فيما يرتبط بسلوكهم، للطالب
 .المراجعة السابقةبتوصيات 

 في متابعة انعكاس أثر برامج التنمية المهنية تفاوت ال
على أداء المعلمين في الدروس، خاصًة قسم اللغة 

 اإلنجليزية.

 الموارد البشرية،  نقصتأثُّر تحسن األداء عموًما؛ ب
اللغة  لقسمي:المتمثل في: المعلمين األوائل 

  .اإلنجليزية، والرياضيات، ومرشد اجتماعي ثان  
  اختالف التقييمات في استمارة التقييم الذاتي للمدرسة

عن األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة في 
 بعض المجاالت.
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  6105-6104يحقق الطالب في العام الدراسي ،
نسب نجاح مرتفعة في المواد األساسية تراوحت ما بين 

، جاء أقلها في اللغة اإلنجليزية بالصف %29و 21%
اإلعدادي، وأعالها في العلوم بالصف الثاني الثالث 

 اإلعدادي واللغة العربية بالصف الثالث اإلعدادي.
  يحقق الطالب نسب إتقان متدنية ومنخفضة في

الرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم في العام الدراسي 
، جاء %32و %06تراوحت ما بين  ،6104-6105

 دادي،أقلها في الرياضيات بالصف الثاني اإلع
وأعالها في العلوم بالصف الثالث اإلعدادي، وهي 
نسب تتباين مع نسب النجاح خاصة في الرياضيات 

وفي اللغة بالصفين الثاني والثالث اإلعداديين، 
وتتفاوت مع نسب اإلنجليزية للصف الثالث اإلعدادي، 

بينما النجاح في العلوم بالصف الثاني اإلعدادي، 
 في اللغة العربية. مع نسب النجاح تتوافق

 مستويات  المتدنية والمنخفضة تعكس نسب اإلتقان
التي ظهرت  ،الطالب في الدروس غير المالئمة

دروس اللغة اإلنجليزية، وترّكزت في  معظمفي خاصًة 
 الصفين األول والثاني اإلعداديين. 

  يكتسب أغلب الطالب المهارات األساسية بصورة
مهارات القراءة ناسبة ، حيث يكتسبون بصورة ممتفاوتة

الجهرية والتعبير الكتابي، وتوظيف القواعد النحوية، 
كما في االستنتاج العلمي مهارة في اللغة العربية، و 

عمل المغناطيس الكهربائي في الصف الثالث 
اإلعدادي، ومهارات تطبيق قاعدة ضرب كثيرات 

الصف الثالث اإلعدادي، في الرياضيات بالحدود في 
في اللغة اإلنجليزية، األساسية لمهارات ا يكتسبونحين 

خاصة في الصفين األول والثاني اإلعداديين، وحل 
المسائل الحياتية في الرياضيات في الصف الثالث 

 اإلعدادي، بمستوى غير مالئم.
  عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من

، تتقدم نسب 6105-6104إلى  6106-6103
 ميع المواد األساسية.النجاح في ج

  يتقدم ترتيب مركز المدرسة على مستوى المدارس
مدرسة من المركز الثاني  33اإلعدادية البالغ عددها 

-6104 عشر إلى المركز الرابع في العام الدراسي
 مقارنة بالعام الدراسي السابق له. 6105

  يتقدم أغلب الطالب في الدروس المرضية، كما في
ة والعلوم والرياضيات، وفي األعمال دروس اللغة العربي

الكتابية، خاصة في الرياضيات، في حين يحققون 
واألعمال تقدًما محدوًدا في الدروس غير المالئمة، 

في اللغة اإلنجليزية؛ نظًرا لضعف المهارات الكتابية 
 .فيها األساسية لدى الطالب

  يتقّدم الطالب المتفوقون وفق قدراتهم بصورة مناسبة
في أغلب الدروس، والبرامج اإلثرائية، ويتقدم طالب 

في أفضل صعوبات التعّلم، وصف الدمج بصورة 
 برامج التربية الخاصة.

  طالب ذوو التحصيل المتدني وفق قدراتهم اليتقدم
بصورة محدودة في الدروس واألعمال الكتابية، بينما 

 في البرامج العالجية.أفضل مون بمستوى يتقد
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الرياضيات واللغة اإلنجليزية.  فيخاصة  األساسية،نسب إتقان الطالب في المواد 

 خاصة اللغة اإلنجليزية.  ،المهارات األساسية لدى الطالب في المواد األساسية 

 التحصيل المتدني وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية.  يذو  تقّدم الطالب  
 
 
  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 حماس في الحياة ثقة و يساهم أغلب الطالب ب
مشاركتهم في أنشطة اللجان والمجالس بالمدرسية، 

المجلس ما في المدرسية، وقيادتهم لفعالياتها، ك
 الخارجية،الطالبي، واإلذاعة الصباحية، وفي األنشطة 

إضافة مسابقات الرياضية، ومسابقة الخط العربي، الك
 أنشطة كما في في الدروس المناسبة إلى مساهمتهم

مساهمتهم وثقتهم  قّلتالعمل الجماعي، في حين 
خاصة دروس اللغة الدروس، بعض بأنفسهم في 

   . اإلنجليزية
  يشعر أغلب الطالب باألمن النفسي في المدرسة

ويلتزمون األنظمة والقوانين المدرسية، ويتصرفون 
ويبدون بوعي ومسئولية داخل الصفوف وخارجها، 

ا، تمثل ا حسنً ويظهرون سلوكً اهتماًما بنظافة مدرستهم، 
رصده ما تم  وزمالئهم، باستثناءفي احترام معلميهم 

الشجار؛ و المشاغبة، كبعض المخالفات السلوكية من 
 بشأنها، الئحة االنضباط الطالبيالمدرسة تطبق والتي 
 هاإجراءات صارمة حيالها؛ مما ساهم في خفضوتتخذ 
  ين الدراسيين السابقين.بالعام   مقارنةً 

   ا من خالل مشاركتهم ا وطني  يبدي أغلب الطالب حس
المسابقة  وفياالحتفاالت الوطنية، و فعاليات، الفي 

الخارجية  اتوالمسابقالداخلية "أحبك يا وطني"، 
المدرسة ، والذي عززته “مسابقة "فخري وطنيك
لتراث البحريني، المعبرة عن االصور و جداريات بال
إلى المتحف الوطني،  ة، كزيار الزيارات الميدانيةبو 

جانب مشاركة فرقة الكشافة في تنظيف السواحل 
المحيطة. كما يلتزم الطالب القيم اإلسالمية التي 

البرامج على سلوكهم، ومشاركتهم في انعكست 
 .المدرسة فيوأداء الصالة المتنوعة، 

  الطالب الحضور المنتظم، الذي عززته أغلب يلتزم
.. مبكر أناالمدرسة ببرامج ومسابقات متنوعة كمسابقة "
 الطالب أنا منضبط"؛ مما ساهم في خفض أعداد

بعد خاصًة الحصص  في حضور نتظاماالالمتأخرين، و 
   الفسحتين.

  الطالب قدرة على التعلم الذاتي من خالل أغلب يظهر
الختبارات الذكاء، الواحة المعرفية الطالبية تفعيل 

 . تدوين نتائجهاو كتابة التقارير وعمل البحوث، و 
  التواصل فيما  ونظهر الطالب بانسجام مًعا، وييعمل

والتعبير المناقشة والحوار، تواصلية كمهارات ببينهم 
 ب العلمية.وأداء التجار عن الرأي، 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ّولية في الدروسئوتحمل المس ،األدوار القياديةي تول.   

 الذاتي في مختلف المواد األساسية بدرجة أكبر. مهارات التعلم    
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

   وأساليب تعليمية إستراتيجيات نيأغلب المعلم فوظ  ي ،
مثل: األسئلة من أجل التعلم، والتعلم التعاوني  ،متنوعة

 يتركز العمل فيه، لكن التمايزالذي يراعى في أنشطته 
على قائد المجموعة، إلى جانب العصف  -غالًبا  -

كما في بعض دروس  ،الذهني، والتجريب العملي
تمثيل األدوار في إضافًة إلى الرياضيات والعلوم، 

مر الذي ساهم بدرجة األبعض دروس اللغة العربية؛ 
مناسبة في إكساب الطالب المهارات والمفاهيم 

اإلستراتيجيات تفعيل بعض  فيما ظهر والمعارف،
بدرجة غير مالئمة في معظم دروس اللغة اإلنجليزية، 

تركيز المعلمين في قلة من الدروس األخرى  وانصبّ 
على الحوار والمناقشة الجماعية، بمشاركة أكبر من 

 فوقين.المتالطالب 
  يحرص المعلمون في أغلب الدروس على تشجيع

بتوظيف أساليب تحفيز الطالب وجذب انتباههم؛ 
إلى مناسبة كالتعزيز اللفظي، ومنح الهدايا الرمزية، 

ال سيما العروض  ،توظيف الموارد التعليميةجانب 
اإللكترونية، والصور، والمجسمات، وأدوات التجارب 

 في رفع دافعية يكن فاعاًل  العملية، إال أن توظيفها لم
 .دروس اللغة اإلنجليزية معظمفي  لتعلمنحو االطالب 

 حيث ن دروسهم بطريقة منظَّمة من يي دير أغلب المعلم
، ومشاركة الطالب أهداف التعلم، وضوح اإلرشادات

في بعض التعلم إال أّن استثمار وقت ، همضبط سلوكو 
عرض متفاوًتا؛ نتيجة اإلسهاب في جاء الدروس 

و االنتقال السريع بين جزئيات األنشطة االستهاللية، أ

 الدرس دون إحداث وقفات تقويمية؛ للتأكد من تحقيق
 التعلم. أهداف

 اتيوظ ف المعلمون أساليب تقويم متنوعة كالتقويم 
تقويم ال، و ةوالجماعي ةوالفردي، ةوالكتابي ةالشفهي

اضيات األقران، ويلجأ بعض معلمي اللغة العربية والريب
 ا"، وتفعيلإلى توجيه أسئلة التقويم الختامي "إلكتروني  

"الكرسي الملتهب"؛ للتحقق من استيعاب  أسلوب
الطالب أهداف الدروس، إال أن االستفادة من نتائج 

في تلبية االحتياجات التعليمية  ةً متفاوتجاءت ذلك كله 
الطالب ذوي  للطالب على اختالف فئاتهم، خاصةً 

 التحصيل المتدني.
  ،يتم مراعاة التمايز في بعض األسئلة الشفهية الموجهة

وفي األنشطة االستهاللية، كما يكلَّف الطالب في كل  
من اللغة العربية والرياضيات والعلوم بقدر  مناسب من 

ا، ويتفاوت أحيانً  المتمايزة-المهام، والواجبات المنزلية 
وتصحيحها، ويتمّيز بعض  المعلمون في متابعتها

معلمي اللغة العربية في تقديم التغذية الراجعة 
التي تدعم تعلم الطالب، التحفيزية والتعزيزية والعبارات 

بخالف مستويات األنشطة والواجبات المقدمة في مادة 
 ، وغياب التحدي.بالقلةاللغة اإلنجليزية التي اتسمت 

 ب في بعض ت نمى مهارات التفكير العليا لدى الطال
خالل توظيفهم للـحساب  الدروس كدروس الرياضيات

مهارات واستنتاج "أنواع الزوايا"، إلى جانب  ،الذهني
"تحليل النصوص الشعرية"، و"التمييز بين األساليب 

 األدبية" في بعض دروس اللغة العربية. 
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 تطويرجوانب تحتاج إلى 
  .إستراتيجيات التعليم والتعلم في اللغة اإلنجليزية 

  المختلفة خاصةً  همفئاتب لطالبل التعليميةحتياجات االفي تلبية  هاالستفادة من نتائجالتقويم من أجل التعلم، و 
 .ذوي التحصيل المتدنيالطالب 

 ضمن تحقيق أهداف الدروسي بما التعلم إدارة وقت. 

 الصفية والواجبات المنزلية ومراعاة التمايز في األنشطة ،تحدي قدرات الطالب. 

 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  للطالب األكاديمي المناسب المدرسة الدعم تقدم
، متنوعةبفئاتهم المختلفة، ببرامج ومشروعات تعليمية 

 وتشاركطالب المتفوقين، ل"عرش التفوق"، ل كمشروع
المسابقات الداخلية والخارجية، في الطالب الموهوبين 

تقدم أنها إال مثل: "التصوير الفوتوغرافي"، و"الرسم"، 
 المتدني التحصيل يطالب ذو لل مساندة غير كافية 

لتنمية برنامج "أنا واثق"،؛ عدا ما تقدمه لهم في 
في حين جاء كل الكفايات األساسية في اللغة العربية، 

، رنامج "أنا قادر" لطالب صعوبات التعلمب من:
؛ بصورة أفضلوبرنامج "قارئ القرآن" لصف الدمج، 
 مما ساهم في تحقيقهم التقدم المناسب. 

  تقيم المدرسة االحتياجات الشخصية لطالبها، وتقدم
المساعدات العينية والمادية لهم بصورة مناسبة، 

لهم كاإلفطار الصباحي، والزي المدرسي، وتقدم 
بعض المشروعات  هاالنصح واإلرشاد، مع تنفيذ

المعززة للسلوك الحسن، كمشروع "كالمك ذوق"، 
كتلك  التوعوية و"نماء"، إضافة إلى تقديم المحاضرات

ساندهم عند تعرضهم تكما  ،التدخينالتي عن أضرار 
دراسة الحاالت، مثل: التفكك تقوم بللمشكالت، و 

تابعة الحاالت ، وم، وتقديم الجلسات النفسيةاألسري
 . ضيةالمر  

  توفر المدرسة األنشطة الالصفية للطالب، كأنشطة ما
قبل الطابور، واللجان المدرسية، كلجنة "النظام"، 
و"نادي الموهوبين"، وفعاليات الفسحة المدرسية، 

مما ؛ كالمسابقات المتنوعة في الرياضيات والعلوم
خبرات الطالب ومواهبهم المختلفة التي من عززت 

حققوا فيها بطوالت عدة على مستوى مدارس المملكة، 
كالمركز األول في بطولة كرة اليد وتنس الطاولة، 

 والمركز الثاني في مسابقة التفكير اإلبداعي.
  توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها باتخاذ

اإلجراءات الالزمة، كتقييمها المخاطر، وتنفيذها 
االهتمام و  الء،المستمر لعمليات الصيانة واإلخ

 بالمقصف المدرسي، والمتابعة الدورية لمطافئ الحريق
 إال أن متابعتها نظافة دورات المياه تحتاج إلى مزيد  

 من العناية.
   المدرسة طالبها الجدد وتساعدهم على االستقرار  ئهي  ت

بصورة مناسبة، بتنفيذ االختبارات التشخيصية قبل 
امج التهيئة، وعقد إلى بر  انضمامهم للمدرسة، إضافةً 

الحصص اإلرشادية، واللقاءات التربوية مع أولياء 
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األمور، والزيارات التعريفية للمدارس الرافدة؛ مما ساهم 
 في استقرارهم بسهولة ويسر.

  تلبي المدرسة احتياجات الطالب ذوي االحتياجات
، إضافة الطبية والسماعات الخاصة كتوفير النظارات
ومساهمتهم  ،أثناء االمتحاناتإلى الدعم المقدم لهم 

في مشروع" بذرة عطاء"؛ مما انعكس على اندماجهم 
 وانسجامهم وتحسن مستواهم الشخصي والصحي.

  الطالب المهارات الحياتية بصورة أغلب يتم إكساب
مناسبة كمهارات الحاسوب، وتصليح األدوات والعربات 

والتدريب على  األوراق،في حصص المعادن، وأرشفة 
 ت البيع بالمقصف المدرسي.مهارا

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ًالطالب ذوي التحصيل المتدني. المساندة التعليمية المقدمة للطالب، خاصة 

  الحياتيةهم تعزيز مهاراتأثر البرامج الداعمة في تنامي خبرات الطالب، و.  
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 والعمليات ضمان جودة المخرجات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  على بناء جيل تربوي تنص رؤية تشاركية للمدرسة
بمستويات مناسبة في جوانب  هاترجمت تمتمبدع، 

تعزيز الجوانب فيما يتعلق ب العمل المدرسي، خاصةً 
 لطالب.السلوكية لدى ا

  بصورة مناسبة، عبر توظيفها تقّيم المدرسة واقعها
معايير المدرسة تستفيد من (، و SWOTتحليل )

البحرينية المتميزة في تعرف جوانب القوة وتلك التي 
بناء خطتها اإلستراتيجية، التي و تحتاج إلى التطوير، 

ت رجمت أهدافها العامة في خطط األقسام التشغيلية، 
يق تنفيذها فر ويتابع متضمنة مؤشرات أداء محددة، 

بصورة مناسبة ها ساانعك جاء؛ و بالمدرسة "اإلنجاز"
، بخالف انعكاسها غير ممارساتها التربوية على

   .المالئم على مستويات الطالب األكاديمية
  تضمنت استمارة التقييم الذاتي التي أعدتها المدرسة

لم تتوافق مع األحكام التي توصل إليها فريق  تقييمات
 .  في بعض المجاالت المراجعة

  ّخاصة التدريبية،  المعلمين احتياجات ي المدرسةتلب
والبرامج التدريبّية الداخلية بتنفيذ الورش الجدد منهم 
، "اإلدارة الصفيةو" ،"التمايز الصفيمثل: " والخارجية،
الزيارات التبادلية، والجلسات الفردية، وتتابع وتنظيم 

التغذية متبوعة بالزيارات الصفية، هم خالل أداء

بصورة متفاوتة على ذلك كله  الراجعة، وقد انعكس أثر
 .ئهمأدا

 تعزز و ، بين منتسبي المدرسة اإليجابيةعالقات ال تسود
بالمكافآت،  في المدرسة لعاملينا اإلدارة المدرسية أداء

لتكريم "؛ كدرع المواظبة"والشهادات التقديرية 
قيام ببعض ، وتفوض ذوي الكفاءة منهم للالمنضبطين
 ؛التنسيق في األقسام األكاديميةمهام ك المسئوليات،

، المتمثل في: المعلمين لسد النقص في القيادة الوسطى
 .األوائل للغة اإلنجليزية، والرياضيات

  ت وظف المدرسة مواردها المادية ومرافقها التعليمية
بصورة مناسبة في تعزيز تعلم الطالب وتلبية 

، مصادر التعلم، ومختبر الحاسوباحتياجاتهم، كمركز 
 .ومختبر العلوموورش المعادن، 

  تفعل المدرسة دور مجلسي الطالب واآلباء في تنظيم
فتح  :بعض األنشطة، وتقديم بعض المقترحات، مثل

البوابة الغربية للمدرسة؛ لمواجهة االزدحام عند 
بما  ؛تتواصل مع المجتمع المحليكما االنصراف، 

وسع مداركهم، كتواصلها مع يب و يعزز خبرات الطال
صندوق الدراز الخيري، ونادي االتفاق الرياضي، 

 والبلدية الشمالية، لصباغة الجدران وتزينيها.

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 األكاديمي  ما يتعلق باإلنجازفي ، خاصةً العام االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في تحسين األداء المدرسي
  للطالب.
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  في تطوير، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، خاصة في اللغة على أداء المعلمين أثر برامج رفع الكفاءة المهنية
 اإلنجليزية.
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الدراز اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Duraz Intermediate Boys )باللغة اإلنجليزية(اسم المدرسة 

 0299 سنة التأسيس

     546 مجمع – 32 طريق – 159 مبنى العنوان

 الدراز/ الشمالية محافظة / الالمدينة

 17690423 الفاكس 09893333 09698222 أرقام االتصال

 alduraz.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 www.education.gov.bh الشبكةالموقع على 

 سنة 05–03 الفئة العمرية للطلبة

 (09-0الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 9-2 - 

 238 المجموع - اإلناث 238 الذكور عدد الطلبة

 الطالب إلى أسر من ذوات المستوى االقتصادي المتوسطأغلب ينتمي  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 09 00 01 2 8 7 2 5 4 3 9 0 الصف

 - - - 2 2 01 - - - - - - عدد الشعب

 فنيين 2، وينإداري 01 عدد الهيئة اإلدارية

 88 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنتان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعليم، واالمتحانات الوطنية الخاصة بالهيئة الوطنية للمؤهالت 

 .وضمان جودة التعليم والتدريب
 - االعتمادية )إن وجدت(

بسبب تصدعات المباني وعدم صالحيتها، واستبدالهما  ؛هدم مبنيين أكاديميين   المستجدات الرئيسة في المدرسة
 .مصنعةبصفوف 

 


