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  المقدمة
 

أيام من قبل  ثالثةإجراء 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، سبعة

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

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 ثانوي/ال بوجه عام
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 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 نجاز األكاديمياإل 3 - - 3
، والمسئولية التطور الشخصي 2 - - 2 جودة المخرجات

 االجتماعية
 والتقويم التعليم والتعلم 3 - - 3

التمكين، وتلبية االحتياجات  3 - - 3 جودة العمليات الرئيسة
 الخاصة

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 3 - - 3
 القدرة االستيعابية على التحسن 3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3
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 لمدرسةاتقرير 

 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

والتركيز على  التقييم الذاتيدقة التفاوت في  •
، ومدى االستفادة من نتائجه أولويات التحسين

 علىذلك  وانعكاسفي بناء الخطة اإلستراتيجية، 
جعة بالمستوى امجاالت المر معظم ظهور 

 المرضي. 
المرتبطة  اشتراطات األمن والسالمة توفر تفاوت •

وتسرب المياه ، سورهاو  ةمبنى المدرسصيانة ب
قلة المساحات و سقف دورات مياه الطالبات، من 

 .وتنظيم انصراف الطالباتالمظللة، 

الطالبات، واكتسابهن المهارات  مستويات •
في األساسية ومهارات التعلم بصورة مرضية 

 .المواد األساسية أكثر من نصف دروس

، من حيث لية التعليميةمالعتفاوت فاعلية  •
استثمار وقت التعلم، وفاعلية التقويم، واالستفادة 

المختلفة، بفئاتهن من نتائجه في دعم الطالبات 
تقديم أنشطة، وأعمال إضافة إلى التفاوت في 

 بدقة. تهاومتابع هن،كتابية، تتحدى قدرات

فاعلية الدعم األكاديمي المقدم  انخفاض •
ذوات التحصيل  ، خاصة الطالباتللطالبات

 المنخفض في الدروس والبرامج المدرسية.

الطالبات الشخصية، معظم بروز سمات  •
بالسالمة  نشعورهو ، الحسنبالسلوك  هنتحليو 

  .النفسية

تعزيز في الالصفية  والبرامج األنشطة فاعلية •
، وإثراء هواياتهن معظم الطالبات خبرات

 ن وأولياء  رضاه   المدرسة   مما أكسب  ؛ المختلفة
 أمورهن.

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 المدرسة.، ووعيهن اإليجابي، وشعورهن باألمن والسالمة النفسية في ةالطالبات الشخصيسمات  •

       خبرات الطالبات، وإثراء ميولهن وهواياتهن باألنشطة والبرامج الالصفية المتنوعة. تعزيز •

 
 

 التوصيات
 :اآلتي من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم، بما يضمنالالزمة  المساندةتقديم  •

  توفير أكبر قدر من اشتراطات األمن والسالمة في البيئة المدرسية، خاصة فيما يتعلق بالصيانة الشاملة
في سقف دورات المياه، وتظليل ساحة الطابور، وتنظيم عملية التسرب لسور المدرسة ومبانيها، ومعالجة 

 انصراف الطالبات
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 المتمثل في المعلمات األوليات ألقسام نظام معلم الفصل، واللغة العربية، واللغة  ،سد نقص الموارد البشرية
اإلنجليزية، والعلوم، واختصاصية تفوق وموهبة، وممرضة، واستكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي بما يتناسب 

 وأعداد الطالبات.

 تطوير، واالستفادة من نتائجه في ، والتركيز على أولويات التحسين بصورة شاملةتطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة •
 .والمتابعة تنفيذوآليات واضحة لل، دقيقة وفق إجراءات ومؤشرات أداء الخطة اإلستراتيجية

 تطوير برامج التطوير المهني، ومتابعة أثرها في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بالتركيز بصورة أكبر على: •

 التعلم إكساب الطالبات المهارات األساسية، ومهارات 

 استثمار وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة 

  توظيف أنشطة تعليمية، وأساليب تقويمية، وأعمال كتابية، تتحدى قدرات الطالبات المختلفة، ومتابعتها
 المختلفة. بفئاتهنواالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجاتهن التعليمية  بدقة،

واضحة، خاصة الطالبات  عمل الدروس والبرامج المدرسية، وفق منظومةا في أكاديمي  ومساندتهن دعم الطالبات  •
 ذوات التحصيل المنخفض.

 
 

  مرض  على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة"" 
 

 مبررات الحكم
 

مجاالت وأغلب الفاعلية العامة للمدرسة،  تراجع •
من المستوى الجيد في المراجعة المدرسي العمل 

 السابقة إلى المستوى المرضي في هذه المراجعة.

التخطيط اإلستراتيجي من حيث دقة تفاوت عمليات  •
تركيز الالتقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في 

إجراءات  تنفيذ، و العمل المدرسي ولوياتأعلى 
، أكثر دقة مؤشرات أداءوفق ، الخطط المدرسية

 ة واضحة.وآليات متابع
ستمارة افي  الت العملالمج مدرسةاختالف تقييم ال •

مع األحكام التي توصل إليها فريق  ،التقييم الذاتي
في الفاعلية العامة، واحدة المراجعة، بواقع درجة 

  .مجاالت العمل المدرسي وجميع

المهني، ومتابعة  التطويرتفاوت فاعلية برامج  •
أثرها على أداء المعلمات في أغلب انعكاس 
 الدروس.

والمتمثلة في  ،المدرسةالتحديات التي تواجهها  •
 اآلتي:

  توفير اشتراطات األمن والسالمة الخاصة
بالصيانة الشاملة لسور المدرسة ومبانيها، 

سقف دورات المياه، تسرب المياه من ومعالجة 
وتظليل ساحة الطابور، وتنظيم عملية 

 االنصراف.

 الهيئتين  عضواترات الكبيرة في يالتغي
 اإلدارية والتعليمية.

  نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات
 تيناألوليات ألقسام نظام معلم الفصل، واللغ

اإلنجليزية، والعلوم، واختصاصية و العربية 
طاقم اإلرشاد و ممرضة، الموهبة، و التفوق و ال

.تبما يتناسب مع أعداد الطالبا ياالجتماع
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض   األكاديمياإلنجاز"" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق طالبات الحلقتين األولى والثانية في  •
في االختبارات المدرسية، واالمتحانات الوزارية 

نسب نجاح مرتفعة  ،2019-1820العام الدراسي 
%، 92تراوحت ما بين في جميع المواد األساسية، 

%، كان أقلها في اللغة اإلنجليزية بالصف 100و
 السادس.

ا تحقق طالبات الحلقتين نسب إتقان مرتفعة جد   •
توافقت مع ومرتفعة في معظم المواد األساسية، 

%، 62تراوحت ما بين نسب النجاح المرتفعة، و 
بالصف  الرياضيات%، كان أقلها في 99و

، عدا الرابعبالصف وم العلالسادس، وأعالها في 
تحقيقهن نسبة إتقان منخفضة في اللغة اإلنجليزية 

وتجدر اإلشارة إلى  ،%44بالصف السادس بلغت 
بعض تصحيح في التفاوت في تحري الدقة  أن  

إلى ارتفاع نسب النجاح واإلتقان أدى  ؛التقويمات
 فيها.

تعكس نسب النجاح، واإلتقان المرتفعة مستويات  •
التي ظهرت بصورة الدروس بعض الطالبات في 

جيدة، في حين تفاوت انعكاسها في أكثر من نصف 
، حيث ظهرت الحلقتينب المواد األساسية دروس

 .بصورة مرضية

تكتسب طالبات الحلقة األولى المهارات األساسية  •
، كإيجاد ضعف جيدةفي بعض الدروس بصورة 

بصورة الثالث، و الصف العدد في الرياضيات ب
تجريد حرف الباء في اللغة العربية  عندميزة تم
كتسبن المهارات القرائية يفي حين األول، الصف ب

في اللغتين العربية واإلنجليزية، بصورة مناسبة 
 بخالف، بمستوى متفاوت المهارات الكتابيةو 

بعض المهارات العلمية بصورة أقل،  اكتسابهن
 ثاني.صف الكالمقارنة بين الكائنات الحية بال

تكتسب طالبات الحلقة الثانية المهارات األساسية  •
الصف في بعض الدروس بصورة جيدة، خاصة 

الخامس، ككتابة التعابير الجبرية في الرياضيات، 
النبات عند البقاء والتكيف  يوالتعرف على مفهوم

كتسبن المهارات في أغلب يفي العلوم، في حين 
سيط الدروس بصورة متفاوتة، كإيجاد المنوال والو 

والقيمة المتطرفة في الرياضيات، وتوظيف القواعد 
في ا في اللغة العربية، و اإلمالئية والنحوية كتابي  

 مجمل مهارات اللغة اإلنجليزية.

تحقق الطالبات على مدار األعوام الدراسية من  •
ا في ، استقرارً 2019-2018إلى  2016-2017

ادة مفي ا نسبي  نسب النجاح المرتفعة، عدا تراجعها 
 الدراسي السادس في العامالصف اللغة اإلنجليزية ب

2018-2019.  

تتقدم الطالبات في أغلب الدروس واألعمال الكتابية  •
تتقدم والبرامج المدرسية بصورة متفاوتة، حيث 

الطالبات المتفوقات بصورة أفضل في أغلب 
، وتتقدم طالبات اإلثرائية واألنشطةالدروس 

مناسبة في برنامجهن صعوبات التعلم بصورة 
الخاص، في حين تتقدم الطالبات ذوات التحصيل 

واألعمال  ،المنخفض بصورة أقل في أغلب الدروس
 .العالجيةوالبرامج  ،الكتابية



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 5                                            2019نوفمبر  14-12 - غرناطة االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

،  مناسبةتكتسب الطالبات مهارات التعلم بصورة  •
التفكير الناقد توظيف ا، و كالقدرة على التعلم ذاتي  

عض دروس العلوم والرياضيات، والطالقة في ب

، والتعامل مع أدوات التمكين الرقمي، ةاللغوي
(.Kahoot) كبرنامج

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .في أغلب الدروسواكتسابهن المهارات األساسية، ومهارات التعلم مستويات الطالبات  •

في الدروس، واألعمال الكتابية، والبرامج المدرسية،  -المختلفة بحسب قدراتهن  -التقدم الذي تحققه الطالبات   •
 خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.

 
 

  جيد"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

بانتظامهن ا، ا إيجابي  تظهر معظم الطالبات وعيً  •
، المحددة في المواعيد الحضور إلى المدرسة

السلوك الحسن في معظم الدروس، وتحليهن ب
وبروز عالقاتهن الوطيدة مع زميالتهن ومعلماتهن؛ 

انعكس ذلك على ندرة المشكالت السلوكية، إذ 
تبدي وشعور معظمهن باألريحية النفسية، كما 

ا بقيم العمل، باالستجابة إلرشادات معظمهن التزامً 
ع زميالتهن في إنجاز المهام، المعلمات، والتعاون م

 هاعدا ما تظهره فئة قليلة منهن من اتكالية في إنجاز 
 بالنقل من زميالتهن.الواجبات 

ا، بتمثلهن القيم ا وطني  تبدي معظم الطالبات حس   •
والمبادئ اإلسالمية في سلوكهن،  ،الوطنية

لتالوة القرآن وإنصاتهن واحترامهن السالم الوطني، 
 وانخراطهن في البرامج المتنوعة، كفعالياتالكريم، 

واالحتفال بالمولد النبوي  "يوم التسامح العالمي"،
"محمد، الحياة نضرة"، ومساهمتهن التكافلية، 
بالتعاون مع جمعية "أولياء أمور المعاقين"؛ لتوفير 

 ذوات اإلعاقة. للطالباتكراسي متحركة 

ة في ا بالمشاركا كبيرً تبرز معظم الطالبات حماسً  •
أنشطة ما قبل الطابور، وبرامج اإلذاعة الصباحية، 
وفعاليات الفسحة المتنوعة، كالمسابقة الرقمية 

في اللجان الثقافية، و"المكتبة المتنقلة"، ويظهرن 
"االختصاصية  لجنتيما في كسماتهن القيادية، 

الصغيرة"، و"العالمة الصغيرة". كما يبرزن ثقتهن 
خاصة في الحلقة ، الدروسأغلب في  بأنفسهن

الثانية، ويتولين فيها المسئوليات، مثل: "ملكة 
القراءة"، و"المعلمة القدوة"، عدا تأثر ثقة عدد 
محدود منهن بتفاوت مهاراتهن األساسية، كما في 

 بعض دروس اللغة اإلنجليزية.
تظهر معظم الطالبات مهارات تواصلية جيدة،  •

برزت بانسجامهن في األنشطة الالصفية، 
الجماعية،  الدروس نشطةأاونهن في وتع

وتقبلهن  ا،بعًض  نوإصغائهن فيها لبعضه
عند تقويم األقران، وقدرتهن واإلرشادات التوجيهات 

في حين ظهرت قدرات بعضهن على  تبرير،العلى 
في توظيف المهارات اللغوية بزميالتهن نقد عمل 
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بصورة اللغتين العربية واإلنجليزية بعض دروس 
 .أقل

ا، تمثل ا وبيئي  صحي  ا وعيً  عظم الطالباتتمتلك م •
بالمحافظة على نظافة وجمالية المرافق المدرسية، 

التوعوية، مثل الصحية و  المشروعاتواالنخراط في 
ونظيفة"، حلوة "مركز اللياقة البدنية"، و"خلوها 

ومشروع متابعة وزن الحقيبة "بطة يا بطة شيلي 

 اتالفعاليالشنطة"، عالوة على المشاركة في 
 الخارجية، كتنظيف ساحل "الحوض الجاف".

تظهر أغلب الطالبات قدرات تنافسية مناسبة في  •
أنشطة الدروس الفردية والجماعية، وفي المشاركة 
في المسابقات الداخلية والخارجية، كمسابقة "تحدي 

في حين والبطوالت الرياضية،  القراءة العربي"،
قدراتهن على المبادرة واالبتكار بصورة أقل، ظهرت 

كتأليف قصص رقمية لفرقة الكشافة.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .   أكبرالمواقف المختلفة بصورة على توظيف المهارات التواصلية في الطالبات قدرة  •

 ألفكار االبتكارية واإلبداعية.  اروح المبادرة والتنافسية لدى الطالبات، وطرحهن  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض   والتقويم والتعلم التعليم"" 
 

 مبررات الحكم
 

توظف معظم المعلمات إستراتجيات تعليم وتعلم  •
متنوعة، مثل "العمل التعاوني"، و"لعب األدوار"، 
وأسلوب "فكر، زاوج، شارك"، ظهرت فاعليتها 

في دروس نظام  كمابصورة جيدة في ثلث الدروس، 
معلم الفصل، غير أن فاعليتها في أكثر من نصف 
الدروس ظهرت بصورة متفاوتة؛ نتيجة التركيز 

حيث لى إستراتيجية "السؤال من أجل التعلم"، ع
عالوة للعملية التعليمية،  امحورً فيها المعلمات  كانت
بصورة األنشطة الشفهية والجماعية  هنتقديمعلى 

 غير منظمة، خاصة في الحلقة الثانية. 

توظف المعلمات الموارد التعليمية بصورة مناسبة،  •
وأوراق كمروحة األعداد، والسبورات الفردية، 

العمل، ويحفزن الطالبات بأساليب متنوعة كالهدايا 
 Classالرمزية، وسباق المجموعات، ونقاط )

Dojo ،كما توظف بعضهن الربط بين المواد ،)
كالربط بين الرياضيات، والمواطنة في إيجاد 

ساهم ذلك كله في اندماج الطالبات إذ المتوسط؛ 
 .في أنشطة التعلم

وسهن بصورة مناسبة، تدير أغلب المعلمات در  •
بالتخطيط المالئم للمواقف التعليمية، واالنتقال 
السلس بين األهداف، وتقديم اإلرشادات الواضحة، 

إدارة وقت التعلم في بعض الدروس تأثرت أن غير 
باإلطالة في بعض أجزائها، كالنشاط االستهاللي، 
أو األهداف البسيطة، كما في الرياضيات، عالوة 

ا باالنتقال السريع بين األهداف على تأثر بعضه
 التعلم.حدوث دون التحقق من 

 ،بأساليب عدةالطالبات المعلمات تعلم م تقو    •
تقويم التحريرية والشفهية، الفردية والجماعية، وبك

تفاوتت فاعليتها في أغلب الدروس، والتي األقران، 
حيث اقتصر التركيز فيها على التقويمات الشفهية، 

نجاز إبرز تأو الجماعية غير المنظمة، التي 
عدم إضافة إلى الطالبات المتفوقات بصورة أكبر، 

 إلى جانبكفايات الدرس، جميع  ة بعضهاشمولي
في دعم الطالبات بفئاتهن النتائج قلة االستفادة من 

ذوات الطالبات التعليمية المختلفة، خاصة 
 التحصيل المنخفض.

تستثير المعلمات مهارات التفكير العليا لدى  •
وتتحدى قدراتهن في الدروس الجيدة  ،الطالبات

بصورة أفضل، كالمقارنة بين تكيف النباتات وبقائها 
في العلوم، واستنتاج القاعدة النحوية في اللغة 
العربية، في حين لم تظهر تلك الفرص في بقية 

ذاته؛ نظًرا للتركيز على كفايات  الدروس بالمستوى 
المنهج البسيطة، أو تقديم األنشطة التي تركز على 

 األسئلة الموضوعية االستذكارية.

توظف المعلمات التكنولوجيا بصورة متفاوتة،  •
 QRبعض أدوات التمكين الرقمي، كالـ )بتوظيف  

Code خصائص السبورة الذكية في بعض (، و
أثرت فاعليتها بتفاوت دروس الحلقة األولى، التي ت

صالحية أجهزة العرض من حيث وضوح الصورة، 
 لتطبيقها.التجهيز أو هدر وقت التعلم في 

تراعي المعلمات التمايز بين الطالبات بصورة  •
مناسبة، ظهرت بصورة أفضل في الدروس الجيدة، 
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بتقسيم مجموعات الطالبات وفق مستوياتهن، 
شطة متدرجة الصعوبة، تناسب احتياجات وتقديم أن
ن تقدم أغلب األنشطة ي، في حالمختلفة الطالبات

واألعمال الكتابية بصورة موحدة، تركز على 
في تفاوت الكفايات المنهج البسيطة، إضافة إلى 
.هاعليدقة تصحيحها، وتقديم التغذية الراجعة 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .ة الدروسرفع إنتاجيتعلم؛ بما يضمن الإدارة وقت  •

المختلفة، خاصة الطالبات ذوات التحصيل التعليمية من نتائجه في دعم الطالبات بفئاتهن  واالستفادة ،التقويم الفاعل  •
 المنخفض.  

 .وتصحيحها مراعاة مستويات الطالبات، وتحدي قدراتهن في الدروس، واألعمال الكتابية، والدقة في متابعتها •

 .توظيف الموارد التكنولوجية بصورة أكثر فاعلية •
 
 

 مرض   التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة"" 
 

 مبررات الحكم
 

تلبي المدرسة االحتياجات األكاديمية لطالباتها  •
حيث تدعم طالبات صعوبات بصورة متفاوتة، 

التعلم في برنامجهن الخاص بصورة مناسبة، 
عبر للطالبات المتفوقات وبصورة أفضل 

في البرامج المتنوعة، مثل: مسابقة  نمشاركته
 بخالف"الكتابة اإلبداعية"، و"زهرة التقويمات"، 

 ،ذوات التحصيل المنخفضلطالبات المقدم لدعم ال
لم تظهر فاعليته على مستوياتهن بصورة الذي 

موحدة لدعمهن  عمل نتيجة غياب منظومةكافية؛ 
في برنامجي "التبني"،  ، كما في كافة األقسام

 (.Project Xو)

المدرسة احتياجات معظم الطالبات تلبي  •
الشخصية، بتهيئة الجدد منهن ببرنامج "نحن 

ا ببرامج فاعلة، ا ومادي  مستعدات"، ومساندتهن نفسي  
مثل "إحالة"، و"لمسة"، و"دينار الخير"، إضافة إلى 

دراسة الحاالت الخاصة ومعالجتها، كحالة انقطاع 
تطورهن انعكس ذلك كله على عن الدراسة، طالبة 

نقص من رغم الشخصي بصورة جيدة، على ال
 اإلرشاد االجتماعي.  طاقم

ن تثري المدرسة خبرات معظم الطالبات واهتماماته •
القيادية،  لسماتهنبأنشطة اللجان المعززة 

كالمجلس الطالبي، و"باقة زهرات غرناطة"، 
كبيرة لالنخراط في  اًص و"اليونسكو"، وتمنحهن فر 

مسابقة تهن، مثل: يالهوا المعززةالفعاليات 
فيها  ن "، واأللعاب الرياضية، التي يحرز اإللقاء"

ع مراكز متقدمة، كالمركز األول في مسابقة "السب
 لقرآن الكريم.لحفظ االمثاني" 

 ىعل هنتدريببها، اتتوفر المدرسة بيئة آمنة لمنتسب •
 وتقديمومتابعة مطافئ الحريق، خالء، اإلعملية 

 فعاليات صحية، مثل "صحتي حياة"، وتفعيل
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الجداريات التوعوية حول االستخدام اآلمن 
عالوة على رعاية الطالبات ذوات لإلنترنت، 

من عدم وجود على الرغم  ،الحاالت المرضية
أن المدرسة تواجه  ممرضة. وتجدر اإلشارة إلى

من عدة تحديات تتعلق بسالمة وصيانة بيئتها، 
سقف دورات مياه تسرب المياه من زها: ر أب

الطالبات، وتهالك سور المدرسة، وقلة المساحات 
المظللة، وتفاوت تنظيم عملية االنصراف، قابلتها 

رها على ية قللت من تأثالمدرسة بإجراءات مكثف
 .وسالمتهن أمن منتسباتها

الطالبات ذوات اإلعاقة بدعم كبير، انعكس  ىتحظ •
على شعورهن باألريحية في المدرسة، وذلك بتهيئة 

كتوفير المنحدرات،  توافق واحتياجاتهن،لت ؛البيئة
، ودمجهن في الحياة المدرسية ودورة مياه خاصة،

.في برنامج "أنا قادرة على التحدي" اكم

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ة، وتنظيم أكبر لعملية انصراف الطالبات.يلمدرسبيئة امن والسالمة المتعلقة بالاشتراطات األ •

 خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض. ،المختلفة هنفئاتللطالبات بالمقدمة األكاديمي برامج الدعم  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض   القيادة واإلدارة والحوكمة"" 
 

 مبررات الحكم
 

بداع والتميز تركز رؤية المدرسة التشاركية على اإل •
ترجمت بصورة مرضية، في حيث في األداء، 

 معظم مجاالت العمل المدرسي.
معتمدة على أدوات عدة كتحليل ت قيم المدرسة واقعها  •

(SWOT) واستمارات المدرسة البحرينية ،
المتميزة، وتحليل نتائج الطالبات، وتوصيات 
المراجعة السابقة، غير أن عمليات التقييم تفاوتت 

التطوير، خاصًة أولويات من حيث دقتها في تحديد 
المرتبطة بفاعلية عمليتي التعليم والتعلم؛ مما أثر 

ستفادة من نتائجها في تحسين األداء، في مدى اال
عالوة على اختالف تقييمات المدرسة لواقعها في 
استمارة التقييم الذاتي، مع األحكام التي توصل 

 مجاالت العمل جميعإليها فريق المراجعة في 
الذي عكس األمر ؛ واحدة ، بواقع درجةالمدرسي

 تفاوت وعي منتسباتها بالواقع المدرسي.
، والخطط خطتها اإلستراتيجيةالمدرسة تعد  •

بناء على نتائج عمليات التقييم، واتسمت  المدرسية
أهدافها أولويات التطوير بدقة في تركيزها على بعدم 

بالتفاوت كما اتسمت وإجراءات التنفيذ، الخاصة، 
وضوح آليات متابعة قلة و  ،مؤشرات األداءفي دقة 

والتعلم خاصة المرتبطة بمجال التعليم جودة التنفيذ، 
مما أثر في تراجع مستوى المدرسة في  ؛والتقويم

 .عملهامجاالت وأغلب فاعليتها العامة، 

تلبي المدرسة االحتياجات التدريبية للمعلمات بتنفيذ  •
مجموعة من المشروعات وبرامج التطوير المهني، 
كمشروع "التوأمة" مع بعض المدارس المتعاونة، 

رجية، مثل "مهارات والورش التدريبية الداخلية والخا

 القيام "اإلدارة الصفية"، إضافة إلى "، و21 الـ القرن 
ظهر  ذلك كلهانعكاس  الزيارات التبادلية؛ إال أن  ب

على فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، بصورة مرضية 
وإكساب الطالبات المهارات األساسية، ومهارات 

نتيجة التفاوت في دقة  ؛التعلم في أغلب الدروس
بعة أثر التدريب، والتضخم في نتائج تقييمات متا

 الزيارات الصفية.

تتبنى القيادة المدرسية سياسة العمل التشاركية،  •
والمحفزة نحو العطاء، وتحفز منتسباتها بآليات 
متنوعة، مثل "ساعة ود"، وشهادات الشكر، 
واالحتفاء بأسماء المتميزات ضمن لوحة "معلمتي 

"، وتكلف بعضهن بالقيام بمهام تميزك مرئي  
نظام معلم الفصل، واللغتين أقسام في التنسيق 

القيادة  نقصل ا؛ سدالعربية واإلنجليزية، والعلوم
انعكس ذلك كله على األداء العام إذ الوسطى فيها؛ 

بصورة مناسبة، على الرغم من التغييرات للمدرسة 
 ةيالكبيرة التي طرأت على عضوات الهيئتين اإلدار 

 والتعليمية.
توظف المدرسة مواردها المتاحة بصورة مناسبة،  •

كمركز مصادر التعلم، ومختبر العلوم، وتستثمر 
الساحات المدرسية في األنشطة الالصفية، عالوة 

اتخاذها اإلجراءات الفورية، وتواصلها المكثف على 
وزارة التربية والتعليم؛ للتقليل في مع الجهات المعنية 

ات المتعلقة بصيانة المبنى من أثر التحدي
توظيف الموارد التكنولوجية؛  المدرسي، إال أن  

 لخدمة العملية التعليمية ظهر بصورة متفاوتة.
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تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما  •
يعزز خبرات معظم الطالبات، كتواصلها مع "مركز 

ذوات الحاالت  سترة الصحي"؛ لمتابعة الطالبات
، ومع وزارة الداخلية في تطبيق المزمنة الصحية

إشراكها برنامج "معا"؛ لتعزيز القيم، عالوة على 
في بمشاركتهم الحياة المدرسية أولياء األمور في 

ا بيدي نرتقي"، مختلف الفعاليات، مثل "معً 
و"اإلفطار الصباحي".

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .التطوير واالستفادة من نتائجه في تحديد أولوياتدقة التقييم الذاتي  •

 وضوح آليات التنفيذ والمتابعة.مؤشرات األداء، و  دقةستراتيجية من حيث الخطة اإل •

  برامج التطوير المهني للمعلمات، ومتابعة انعكاس أثرها على أدائهن في الدروس. •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 ناتغرناطة االبتدائية للب اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Gharnata Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 3198 سنة التأسيس
  608مجمع  - 10طريق  - 15مبنى  العنوان

 سترة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17735833 الفاكس 17731156 17730632 أرقام االتصال

 gharnata.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة (12-6) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 795 المجموع 795 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط الطالباتأغلب  نتميت االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )
 - (11الثاني )
 - (12الثالث )

 ( فنيات3إداريات، و) (10)  عدد الهيئة اإلدارية
 44 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 شهران في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

الرياضيات بصفوف الحلقة الثانية، واللغة امتحانات وزارة التربية والتعليم في  •
 اإلنجليزية بالصف السادس.

 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •
 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في اآلتي: 2020-2019خالل العام الدراسي الحالي  التعيينات •

 مديرة مدرسة 

  مدرسة مساعدةمديرة 

 (7معلمات جدد على المهنة )، ( لنظام معلم الفصل، 2: )على النحو التالي
 ( للرياضيات3للعلوم، )( 2)

 ( معلمة للمدرسة15انضمام )، ( :للغة 5( لنظام معلم الفصل، )5منهن )
 ( للرياضيات.1اإلنجليزية، )

 


