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  المقدمة
 

 ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار بهيئة جودة التعليم والتدريب ب أداء المدارس الخاصة ورياض األطفالقامت إدارة مراجعة 
األخرى، واالطالع على  نشطةألوقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، وا مراجعين، ثمانيةأيام من قبل 

مقابالت التي العن المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل  طلبةأعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينمع ال تجرى

  من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 
 

   على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 تقرير المدرسة
 

 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

 على الكثرة بما يجاوز حد األغلبتدل  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 اجد  محدود 

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(
 
 

 جّيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  منذ المراجعة  مستوى أدائها الجيدُتحافظ المدرسة على
المستوى حيث حصلت جميع الجوانب على ، السابقة
ليتي موعاألكاديمي اإلنجاز  حصل. ومع ذلك، "الجيد

المرحلة في  المستوى الممتاز على التعليم والتعلم
 الثانوية. 

 الطلبة نسب نجاح  يحققيمات الداخلية، و في التق
تقان عالية   .مستوى المدرسةعلى في جميع المواد وا 

  في المواد األساسية التي يتم تقّدًما جّيًدا ُيحِرز الطلبة
. كذلك تدريسها باللغة الفرنسية على مستوى المدرسة

على أعمال المكتوبة ومع ذلك، فإّن التغذية الراجعة 
بخصوص ما  هملضمان إرشاد ؛الطلبة غير كافية

 لتطوير تعّلمهم. إليه يحتاجون 

 مستويات الطلبة في معظم المواد األساسية ممتازة، 
 باستثناء اللغة العربية. 

  ُوالتعّلم في اللغة العربية أحد  التعليممّثل جودة ت
التعليم فإستراتيجيات الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، 

 .من المتوقعظهرت بمستوى أقل المتبعة لتعّلم وا
  يؤّدي و بالنفس ونضٍج عاٍل. بالثقة يتمّتع الطلبة

 ويتمتعون ،في الحياة المدرسيةفاعلة أدواًرا غالبيتهم 
 توّفرها المناهج.  بمجموعة متنّوعة من اللغات

  لعاملين مع ا شاركهاتُ لدى المدرسة رؤية واضحة
يتم كما  ،بقّوة على التطّوروالطلبة. وترّكز رسالتها 
 تضمينها في المناهج. 
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 دقيق، وتعكس الخطة  ةالتقييم الذاتي للمدرس
 يتم ربطهاالتي و  ،رؤية المدرسةاإلستراتيجية 

 باألولويات المحّددة. 
 يتم كما  ،يتم توفير برامج التطّور المهني للمعلمين

على منتظًما ذلك ليس  ، إال أنةتنفيذ نظام للمتابع
 أقسام المدرسة. مستوى

  ال ، إال أنه جد امنتظم بين المراحل التعليمية االنتقال
 ةشاملالرشاد اإلو لنصح ا برامج يزال الطلبة بحاجة إلى

  لمواصلة تعلمهم.إلعدادهم 
  الثقافة المفتوحة التي وضعها قادة المدرسة تتَّضح

وفي  ،بشّدة في العالقات المهنية داخل المدرسة
 ة مع المجتمع الدولي. الروابط اإليجابي

  عن المدرسة. اجد  أولياء األمور والطلبة راضون  

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
   المجتمع الدوليبين العاملين والروابط اإليجابية مع ظهر الثقافة المفتوحة للمدرسة في العالقات المهنية القوية ت. 

 إذ تتمّيز المدرسة بإتاحة  ؛، ينبعان في جزٍء كبير من قدراتهم اللغوية المتعّددةونضًجاالطلبة ثقة بالنفس  ُيظهر
 . تدرسهاالفرصة لهم لتعّلم خمس لغات ضمن المناهج التي 

  دّرس باللغة الفرنسية على مستوى المدرسة.ي تُ في المواد األساسية الت ًداجيّ  تقّدًماُيحرز الطلبة    
 
 

 التوصيات
 المدرسة: يستوجب تطوير

 من خالل:بصورة أكبر جودة التعليم والتعّلم  تحسين 
  يما في اللغة العربية والرياضياتالتعليم، وال سإلستراتيجيات تطبيٍق أفضل. 
  جميع الطلبة من تحسين تعّلمهم. مّكنبما يُ استخدام أكثر فاعلية للتغذية الراجعة المكتوبة 

 الجودة.عالي لضمان تحقيق تعليم وتعّلم  ؛أثر برامج التطّور المهني بطريقة منتظمة متابعة    

 رشاد شامل للطلبة دعم  توفير  مواصلة تعليمهم. حول وا 
 
 

  جّيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  لما جّيًدا؛ تتم المحافظة على الفاعلية العامة للمدرسة
دقيق وتقييم ذاتي  ،شاملإستراتيجي من تخطيط  تتبعه

دارة إيجابية للعاملين.  وا 

 لمتطلبات وفًقا  ،يتم توفير برامج التطّور المهني للمعلمين
أثرها على أداء ، في حين أن النظام التعليمي الفرنسي
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 للمتابعةعملية تعّلم الطلبة ال يخضع دفع و  ،عّلمينمال
 الكافية في بعض األقسام. 

 يمنح الطلبة والعاملين جو ا عائلي ا مترابًطاالمدرسة  توفر ،
 بيئة تعّلم إيجابية بشكٍل كبير.

  المدرسة الحاجة األساسية لبنية تحتيةومديرو ُيدرك قادة، 
حالًيا لتخّطي قيود المكان، وتجري  ؛ومرافق إضافية

 .الثانويةالمرحلة طلبة أعمال اإلنشاء الستيعاب 
 إذ ُتظهر المستويات  ؛قدرة المدرسة على التطّور جيدة

باستثناء  ،في المواد األساسية تقّدًما جّيًداالعامة للطلبة 
 اللغة العربية.
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  المخرجاتجودة 
 

  جّيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 في البكالوريا العامة (BaccalauréateGénéral) ،
من المعّدالت الوطنية جد ا تقترب معّدالت المدرسة 

 Diplôme) الفرنسية. أّما في شهادة الدبلوم الوطني

National du Brevet) َّالت المدرسة ، فتفوق معد
عام في الكبير حدٍّ الت الوطنية الفرنسية إلى المعدَّ 

حّقق طلبة الصفْين التاسع والثاني عشر كما . 2015
تقان عالية في هذْين االمتحانْين  نسب عام في النجاح وا 

2016. 
  في شهادة الدبلوم الوطني، سّجل طلبة الصف التاسع

يقرب من أفضل في الرياضيات، حيث حصل ما أداًء 
 . 40فما فوق من  28% من الطلبة على العالمة 60

 تقان  نسبالطلبة  يحققيمات الداخلية، و في التق نجاح وا 
 عامال عالية في جميع المواد على مستوى المدرسة. ففي

 % من طلبة الدورة التحضيرية85حصل ، 2016
(Cours préparatoire)  على درجة إتقانB  فما

% في جميع 64ب من يقر فوق. وتمّثل هذه النسبة ما 
 ،(École primaire) االبتدائيةالمرحلة صفوف 

 Cours élémentaire) باستثناء الصف الثاني

deuxième année)،  من الطلبة 58 حققحيث %
والمرحلة  ،(Collège) ا طلبة الكلية. أمَّ عالية إتقاننسب 
 نسبإذ تتراوح جد ا؛ ، فأداؤهم عاٍل (Lycée) الثانوية

 %.93% و73بين ما اإلتقان التي حصلوا عليها 
  من الطلبة على مستوى الدفعة نفسها ُتشير بيانات تتبع

يحافظون على أدائهم  أن اإمَّ  ،غالبية الطلبة المدرسة أنَّ 

في اكتساب المعرفة تقّدًما أو يحرزون  ،العالي
وتحقيق الفهم. وتؤّكد نتائج اختبارات الطلبة  ،والمهارات
 هذا األمر.التحريرية  وأعمالهم

   مستويات ممتازة في معظم المواد ُيظهر معظم الطلبة
 على مستوى المدرسة. 

  أداءالطلبة مستويات حقق االبتدائية، يالمرحلة في، 
ا في م. أمَّ و في اللغة الفرنسية والعلممتاز وتقّدم 

بالمستوى هو  والتقّدممستويات األداء فإن الرياضيات 
  .الجيد

  ر غالبية الطلبة مستويات ُيظهاإلعدادية،  المرحلةفي
 في معظم المواد.أداء وتقدًُّما جيًدا 

  أداء وتقدًُّما مستويات الثانوية، ُيظهر الطلبة  المرحلةفي
 في معظم المواد. ممتاًزا 

  في الدروس، ُيعّد أداء الطلبة في اللغتْين الفرنسية
في نسبي ا من أدائهم واإلنجليزية والعلوم أفضل 

 . الرياضيات
  على مستوى المدرسة،  قويةُيظهر الطلبة مهارات لغوية

إذ يمكنهم  ؛في اللغتْين الفرنسية واإلنجليزية عالٍ  مع إتقانٍ 
، إال تقريًباالناطقين بهما  :مثل ،اللغتينبكلتا التواصل 

المهارات الشفهية في اللغة العربية أفضل من أن 
 .مرضٍ كلتيهما فظهر مستوى ، المكتوبةالمهارات 

  على ا جد  إتقان الطلبة في مجموعة من اللغات عاٍل
مستوى المدرسة. وُتعد مهاراتهم الحسابية والعلمية وفي 

 .اجد  حل المشكالت متطّورة 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  االبتدائية.المرحلة وال سيما في  ،للطلبةالتقّدم األكاديمي 

 .مستويات وتقّدم الطلبة في اللغة العربية على مستوى المدرسة  
 
 

  جّيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُيشارك معظم الطلبة بحماس في الحياة المدرسة
فعاليات األولمبياد والرياضات، فضاًل  :مثل ،واألنشطة

 ،عن استمتاعهم في الفعاليات الموسيقية السنوية
والعروض التمثيلية. ومع ذلك، فإّن مستوى مشاركة 

 والثانوية مرٍض. المرحلتين اإلعدادية الطلبة في 
  وعلى مستوى المدرسة، ُيشارك تقريًبا، في جميع الدروس

 ،المعّلمين أسئلةطلبة المدرسة بنشاط ويجيبون على 
مهام ممثلي يؤدُّون كما  ،في طرح األسئلة ويبادرون
 .الصف

 ونضٍج عاٍل، فهم  ،يتمّتع معظم الطلبة بثقة في النفس
 ،ةيفي غالبية جوانب الحياة المدرسفاعلة أدواًرا ون يؤدُّ 

إذ تنفرد المدرسة  ؛ية متعّددة مميزةعون بمهارات لغو ويتمتَّ 
بإتاحة الفرصة لهم ضمن المناهج الدراسية لتعّلم خمس 

 لغات.
 إذ يظهر ؛ يشعر الطلبة باألمن واألمان في المدرسة

داخل ويتصّرفون باحترام انضباًطا ذاتي ا جّيًدا، غالبيتهم 
مين العالقات مع المعل  كما أنَّ الدروس وخارجها. 

  مما ُيساهم في خلق انسجام واضح فيما بينهم.  ؛إيجابية

 ويفهمون الثقافة  ،يلتزم معظم الطلبة بقيم المواطنة
حيث ُيشاركون في الفعاليات المدرسية  ،البحرينية
 Journee) يوم الثقافة العربية والدولية :مثل ،المتعّددة

de la culture Arabe et international) .
الت ميدانية عديدة إلى مواقع ويستمتع الطلبة بقضاء رح

ق القديمة، حيث يلتقطون مدينة المحرَّ  :مثل ،محلية
بعد وصفها بعد ذلك معرًضا، وينّظمون بها  ،الصور

 بنصوص مكتوبة باللغتين الفرنسية والعربية.
  َّيلتزمون والطلبة الت الحضور عالية بشكٍل عام، معد

المدرسة ُتراقب كما . تقريًباجميع الدروس  بأوقات
 وتتابع حاالت الوصول المتأخر.  ،الحضور بعناية

  ُيظهر معظم الطلبة قدرة جّيدة على التعّلم المستقل داخل
 ،الدروس وخارجها، حيث ُيجرون البحوث والتجارب

 .مشروعاتهمنتائج ويستعرضون 
  داخل  اجّيدً ويتواصلون  ا،بعضً يعمل الطلبة مع بعضهم

روس وخارجها. كما يتحّدث الطلبة لغات متعّددة، الد
تعّددة المنهم من االندماج بسهولة في البيئة المدرسية تمك  

الثقافات. 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  والثانوية.المرحلتين اإلعدادية وال سيما في  ،في الحياة المدرسيةبصورة أكبر مشاركة الطلبة 

  لدى الطلبة.بصورة أكبر م المستقل والقيادة مهارات التعلَّ تطوير 

  .تعميق فهم الطلبة للثقافة البحرينية  
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جّيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  مجموعة متنّوعة في معظم الدروس  المعلمونيستخدم
الطلبة. فمثاًل، ُيدرَّس إلدماج والموارد ، اإلستراتيجياتمن 

لتعزيز  ؛االبتدائية على فترات زمنية قصيرةالمرحلة طلبة 
حراز تقّدم جّيد. أمَّ   المرحلتين اإلعداديةا في انتباههم وا 

يحّفز التفكير حيث ، جد افاعل األسئلة  ثانوية، فطرحُ وال
اعل الف. من جانٍب آخر، ُيعد العمل الجماعي الطلبةلدى 

للتوصل للحلول  كاٍف للتفكيرالوقت المع توفير 
على مستوى المدرسة. ويتسّبب العمل للمشكالت متفاوت 
تقّدم الطلبة. وعالوًة  إعاقةفي الفاعل الجماعي غير 

على ذلك، ال يوجد تنّوع كاٍف في أنشطة دروس اللغة 
 مما يتسبب بشرود ذهن غالبية الطلبة. ؛ العربية

 دة من الموارد في معظم الدروس جي   يتم توظيف مجموعة
وأجهزة الحاسوب المحمولة  ،بما في ذلك السبورات الذكية

مكانية  ،واألجهزة اللوحية )التابلت( ،توب( )الالب وا 
عمل الوأوراق  ،معلوماتالالوصول إلى غرفة تكنولوجيا 

دائًما ُيستفاد من هذه الموارد بفاعلية ، إال أنه ال متمايزةال
الطلبة. فمثاًل، ُتستخدم السبورات الذكية مشاركة في 

وعلى الرغم من باعتبارها أداة عرض فقط. وفي العلوم، 
نقص الموارد  إال أن جدولة الدروس في المختبر،

 . التعّلم التجريبي للطلبةُيعيق  والمرافق العلمية الحديثة
  ما يتم إطالع وغالًبا عادًة، جي ًدا الدروس مخّطط لها

ألهداف. ُيحافظ المعّلمون على وتيرة الطلبة على ا
وتؤّدي إلى تحقيق نتائج  ،في الغالبتحّدًيا هادفة، تشّكل 

 الثانوية. وتضمن التعليماتالمرحلة ممتازة بالنسبة لطلبة 
واالستغالل  ،دة للصفوف اإلنتاجيةواإلدارة الجي   الواضحة

  المحوري للوقت. 

  على أداء  ، ُيثني المعّلمونتقريًبافي جميع الدروس
بّناًء لهم. وبالتالي، تُثير  تعزيًزا شفهي اوُيقّدمون  ،الطلبة

معظم الطلبة. وتتأّلف  اهتمامم اإليجابية بيئة التعلُّ 
االبتدائية من وسائل المرحلة معروضات الصفوف في 

بصرية، تدعم الجوانب المتعّددة لعملية تعّلم الطلبة. ومع 
المرحلتين الطلبة في ال بأعمالمدرسة  احتفاء ذلك، ُيعدُّ 
 والثانوية غير كاٍف. اإلعدادية 

  لقياس تقّدم  ؛مراجعات تعّلم منتظمةُينّفذ معظم المعّلمين
 ،أعمال الطلبة كما يصححونالطلبة خالل الدروس. 

لتعديل عملية التعليم  ؛بفاعلية همويوّظفون نتائج
رشاد  ووضع األهداف المرجوة. ،التخطيط للدروس اتوا 

   التغذية الراجعة الشفهية نقطة قّوة أساسية في ل تشك
 ،الثانويةالمرحلة في  خاصةً فاعلة وهي  ،معظم الدروس

حيث يعّد عدد الطلبة قلياًل في كل صف. ومع ذلك، 
أعمال  علىفإّن جودة التغذية الراجعة المكتوبة المقّدمة 

المرحلتين في تفصياًل . فهي أكثر متفاوتةالطلبة 
كتابية والثانوية، حيث ُيقّدم المعّلمون إرشادات اإلعدادية 

لخطوات التالية في واضحة حول طريقة الوصول إلى ا
ويتم . وتشمل استخدام التعليمات القصيرة عملية التعّلم،

لتلك المواد على االستجابة قلة من تشجيع الطلبة في 
 معلميهم. الموفرة من لتغذية الراجعة ا
 كما  ،الدروس العظمى من بيةغالالتوّقعات عالية في ال

لتحفيز  ؛انتظامبالفاعلة نمط طرح األسئلة ُيستخدم 
التفكير النقدي لدى الطلبة وتشجيعهم على التعبير عن 
آرائهم. وفي غالبية الدروس، يتحّدى الطلبة بعضهم 

ويطّورون مهارات التفكير العليا لديهم كالتحليل بعًضا، 
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يقل ذلك في اللغة ، في حين واالستفسار وحل المشكالت
 .توجيهي ا أكثر منه تفاعلي االعربية، حيث يبقى التعليم 

  تتمايز معظم الدروس بفاعلية من خالل األنشطة التي
 تلّبي احتياجات التعّلم لمعظم الطلبة. 

  اتقريبً توّفر التوقعات العالية للمعلمين في جميع الدروس 
وال سيما للطلبة األعلى قدرة.  ،من التحّدي اجّيدً مستوًى 

تلبية في ومع ذلك، ُتخفق بعض دروس اللغة اإلنجليزية 
ذلك في  نبملضمان تحقيق جميع الطلبة،  ؛احتياجاتهم
ُيحرز كما إمكانياتهم. لغوي ا والموهوبون أقصى  المتفوقون

تقّدًما  –سواء العلى  -ذوو التحصيل المرتفع والمتدني 
 تلبية احتياجاتهم بشكٍل جّيد.نتيجة عدم  بطيًئا؛

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  وفي دروس اللغة العربية. ،واإلعداديةاالبتدائية المرحلتين وال سيما في بصورة أكبر  ،التعليم والتعّلمإستراتيجيات 

  إلرشادهم في خطواتهم التعّلمية التالية. ؛أعمال الطلبة علىجودة التغذية الراجعة المكتوبة للمعلمين 
 
 

  رشادهم  "جّيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 حيث  ،ظامتناالمدرسة التقّدم األكاديمي للطلبة ب تتابع
 صورة واضحة لألداء الفردي التراكميةتقّدم البيانات 

والتي ُتستخدم إلرشاد تخطيط الدروس من قبل  ،للطلبة
واالجتماعات  ،المعّلمين. وتزّود التقارير المنتظمة

. في أبنائهمعامة حول تقّدم بنظرة ية أولياء األمور مالرس
االبتدائية، يحصل بطيئو التعّلم على الدعم من المرحلة 

خالل معّلٍم إضافي يتواجد في بعض الدروس األساسية. 
معّلمي الصفوف بشكٍل وثيق في التخطيط كة مشار ويتم 

 ومراجعة التقّدم الذي ُيحرزه األطفال ،لهذه التدخالت
ذوي المستويات المتدنية في يتم إلحاق الطلبة و . المعنيين

. ومع ذلك، الفرنسيةتقوية للغة في برامج اللغة الفرنسية 
 ؛ال يتم تحّدي الطلبة األعلى قدرة والموهوبين بما يكفي

 وصولهم ألقصى اإلمكانيات.  لضمان
  يحظى الطلبة بدعٍم جّيد في حال واجهوا المشكالت

 المرشدويتواصلون بشكٍل إيجابي مع  ،الشخصية
ال ُتحفظ سجالت التطّور الشخصي ، إال أنه االجتماعي

. لدى المدرسة الثانويةفي المدرسة بانتظام للطلبة 
الطلبة، وتتم السيطرة لسلوك عات في غاية الوضوح توقَّ 

 .فاعلةمن حوادث إساءة التصرف بطريقة أيٍّ على 
  ،في مساٍع ويتم دمج الطلبة تُنّظم المدرسة أيام نشاط

يوم " ومن األمثلة الحديثة على ذلكاجتماعية ومجتمعية، 
 Ambassadeurs en) "، والثقافة العربية والدولية

Herbe)لرياضية . وتتوّفر مجموعة جّيدة من األنشطة ا
 ،والجري ،ا في ذلك ألعاب الفرقخارج المدرسة بم

والغولف. وتشهد األنشطة الالصفية األسبوعية حضور 
االبتدائية، إاّل أّن برامج المرحلة طلبة مجموعات من 

المرحلتين األنشطة المدرسية المرتبطة بالعمر لطلبة 
 . ليست بالمستوى نفسهوالثانوية اإلعدادية 

  الطبية أو ُتساعد المدرسة الطلبة ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة، بما يمّكنهم من الوصول إلى جميع 

 والمشاركة بسهولة في الحياة المدرسية. ،أماكن التعّلم
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  تحافظ المدرسة على مستويات عالية من األمن في موقع
 المدرسة خالل فترة اإلنشاء الحالية. ومع ذلك، فإنَّ 

وحركة المرور  ،المّتبعة لمراقبة نقاط الوصول اإلجراءات
ويستفيد . متفاوتةمن اليوم ازدحاًما في األوقات األكثر 

كذلك  مرافق المدرسة النظيفة،الطلبة والعاملون من 
يمكن للطلبة كما  .الكافيتريا بشكٍل جّيد يحافظون على

 خالل اليوم الدراسي. ةمؤّهل ضةممر االستعانة ب
  فاعليتم دمج الطلبة الجدد في بيئة المدرسة بشكٍل ،

 Vie) الحياة المدرسيةفريق ومن ثّم دعمهم من قبل 

Scolaire) . َّبين المراحل التعليمية االنتقال كما أن

المدرسة  تتيحُ كذلك في المدرسة. جد ا  منّظم  المختلفة 
للتعّرف على مختلف أنواع الحياة المهنية  ؛الفرص للطلبة
 ،(Forum des Metiersمنتدى الحرف )بما في ذلك 

حيث ُيدعى المهنيون المحليون للتحدث عن مهنهم. ومع 
، في برامجها التعليمية ذلك، وفيما تتوّسع المدرسة العليا

ذي طالبي تعليم المهن مع تطّلعات مجتمع يتوافق ال ف
 . تنوع متزايد

  مثل: وليةئالمسالفرصة للطلبة لتوّلي بعض أدوار تتاح ،
غير  إال أنها ،(delegues) الصف ترتيب دخولهم

 كافية.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  وصول الطلبة وانصرافهم. أفضل أثناء مراقبة أمن وسالمة إجراءات 

 فيما يخص االختيارات األكاديمية والمهنية المستقبلية للطلبة، بما في ذلك دخول الجامعة. الدعم 

  والثانوية.  اإلعدادية المرحلتين، تُقّدم في الالصفيةمجموعة أكبر من البرامج   
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جّيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 الحكم مبررات
 

 
 رسالة و مع رؤية تتَّفق المدرسة رؤية واضحة،  تمتلك

، (Mission La lique Francaise) القسم الفرنسي
ترّكز رسالة المدرسة و ويّطلع عليها العاملون والطلبة. 

تحقيق من التطّلعات نحو كثيًرا وتحتوي  ،على التطّور
مواطنة الو  ،لغويالتمّيز الو  ،نجاٍح على مدى الحياةال
وواضحة  مناهجها،ُمضّمنة في  رسالة المدرسةعالمية. ال

 في مستويات الطلبة. 
 والطلبة ،التقييم الذاتي للمدرسة دقيق، ويشمل العاملين، 

 السفارة الفرنسيةعن الممثلين تقييم و  ،وأولياء األمور
 ،رؤية المدرسةاإلستراتيجية . وتعكس الخطة للمدرسة

وأهم الجوانب التي  ،ةوترتبط بأولويات العمل المحّدد
تحتاج إلى تطوير، والتي تشمل تحسين جودة تعليم اللغة 

. مهني ا وبرامج تطّور المعلمين ،تقّدم الطلبةو  ،العربية
التي وتستند خطة العمل إلى التقييم الذاتي للمدرسة، و 

 .رئيسةمعايير نجاح واضحة ومؤّشرات أداء على تحتوي 
 لعليا في المدرسة في إلهام وتحفيزينجح فريق القيادة ا 

لتحقيق رسالة مشتركة.  ؛وتشجيعهم على العمل ،العاملين
 ،وفرص التطور المهني ،ويتم ذلك من خالل الحوافز

ُتعقد كما ومحّدد بطريقة جّيدة. واضح وهيكل رواتب 
ويتم تشجيع للهيئة التعليمية، اجتماعات منتظمة 

 أفضل الممارسات.  في مشاركةالالمعّلمين على 
  مثل ،المرافق المتوّفرةاستخدام ُتحسن المدرسة: 

من رغم على الوالمكتبة. و  ،وساحة األلعاب ،المختبرات
احتواء المكتبة على مجموعة جّيدة من الكتب، تلّبي 

ال تزال مختبرات العلوم غير فمجموعة من االهتمامات، 

المدرسة بالحاجة ومديرو الكامل. ويقر قادة مجّهزة ب
حالًيا ي األساسية لبنية تحتية ومرافق مالئمة، وتجر 

 .الثانوية طلبةأعمال اإلنشاء الستيعاب 
  زيارات صفية منتظمةبأعضاء القيادة العليا يقوم، 

للمعلمين، باستثناء ومكتوبة مون تغذية راجعة شفهية وُيقد  
حتاج إلى دعم خارجي. دروس اللغة العربية التي ت

 الموجهينإلى الزيارات المنتظمة من قبل  إضافةً 
تُقدَّم جلسات التطّور المهني لجميع كما الخارجين. 

مختلفة، بما في ذلك موضوعات المعّلمين حول 
دارة الصفوف.  ،والتمايز ،التعليم المختلفةإستراتيجيات  وا 
أثر هذه الجلسات على أداء  ال تتم متابعةفومع ذلك، 

يجري و المعلم بشكٍل منتظم على مستوى جميع األقسام. 
برنامج الثانوية في المرحلة تدريب جميع المعّلمين في 

French Secondary Reform""  2016لعام ،
وينعكس ذلك بطريقة إيجابية على أداء معظم المعلمين 

 في الدروس. 
  تمتلك المدرسة ثقافة مفتوحة، توّلد روابط قوية داخل

حيث ُيشارك الطلبة في  ،وفي المجتمع الدوليالمدرسة 
مسابقات بين المدارس ورحالت ميدانية محلية وخارج 

وبرامج جمع التبرعات لألعمال الخيرية. وتؤّثر  ،البالد
على تطوير قدرة الطلبة على العمل إيجابي ا هذه األنشطة 

 . الصف متعاون خارج بشكلٍ 
  َّويحترم مجلس  ،دة بشكٍل جّيد ضمن المدرسةاألدوار ُمحد

يجتمع كما . ابعضً اإلدارة والقيادة العليا للمدرسة بعضهم 
أداء المدرسة  لمتابعةمجلس اإلدارة بشكٍل دوري 
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وتقديم توجيهات  ،والمساهمة في وضع الخطط
رسة على لقيادة المدرسة. وتبقى إدارة المدستراتيجية إ

وُتحّمل أعضاء  ،اّطالٍع تام بالعمل الجاري في المدرسة
 الطلبة. سعادة و أداء المدرسة ولية ئمسالقيادة العليا 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وأثرها على أداء المعلمين، وال سيما في اللغة العربية. ،ر المهنيمتابعة فاعلية برامج التطوي  
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 المدرسة الفرنسية اسم المدرسة )باللغة العربية(

 French School اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2009 سنة التأسيس
 0225مجمع ، 8طريق ، 43مبنى  العنوان
 بسيتين / المحّرقال محافظة ال /المدينة

 17336492 الفاكس 17323770 أرقام االتصال
 lyceemlf.bah@gmail.com البريد اإللكتروني للمدرسة

 lyceefrancaisbahrein.com الموقع على الشبكة

 سنة 18-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 6-9 10-12 
 474 المجموع 266 اإلناث 208 الذكور عدد الطلبة
 .وينتمون إلى عائالت متوسطة الدخل ،ينحدر الطلبة من جنسيات وثقافات مختلفة االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف
 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 عدد الشعب

 11 عدد الهيئة اإلدارية
 43 عدد الهيئة التعليمية

 فرنسيال المنهج المطبق
 الفرنسية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 التاسع للصف الفرنسية الشهادة اختبار. 
 عشر والثاني عشر الحادي للصفْين الفرنسية البكالوريا اختبار. 

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المدرسةالمستجدات الرئيسة في 
 .تجديد وتوسيع المبنى الحالي 
  ٍللمدرسة.الرئيس أمام المبنى  والثانويةللمرحلتين اإلعدادية جديدة  يجري بناء مبان 
  والثانوية.المرحلتين اإلعدادية  فيإدخال األجهزة اللوحية 

 


