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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 المكتوبة 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. مور.وأولياء األ 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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3 3 - - 

التطور الشخصي، والمسئولية 
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 التعليم والتعلم والتقويم - - 3 3

 جودة العمليات الرئيسة
3 3 - - 

التمكين، وتلبية االحتياجات 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة - - 3 3

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
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1 

2 

3 

4 

                2011                           2015                           2020    



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 2                                                                              2020فبراير  19–17 – مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات –تقرير المراجعة 

 لمدرسةاتقرير 

 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

أولويات  تحديد بعضفي تفاوت دقة التقييم الذاتي،  •
رفع اإلنجاز األكاديمي ب، كالمتعلقة التطوير

ما أثر في بناء الخطط م؛ المسار األدبيب
التطبيق الفعلي في تفاوت الالمدرسية، مع 

 .تنفيذها بدقةمتابعة جودة و  العمل فيها، إلجراءات

تحقيق الطالبات نسب إتقان توافقت مع نسب  •
مسارين العلمي النجاح في معظم مساقات ال

 المستوى األولمساقات في  والتجاري، وتفاوتت
مساقات معظم  فيتباينت  في حين، الثانوي 

 .المسار األدبي

األساسية المهارات  هناكتسابمستويات الطالبات و  •
دروس في  خاصةبصورة متفاوتة،  في الدروس

العلوم بالمستوى مساقات و  ،عامة المسار األدبي
 األول.

 ،والتعلمتفاوت فاعلية توظيف إستراتيجيات التعليم  •
 إدارة من حيث ،في أغلب الدروس والتكنولوجيا

واالستفادة ، فاعلة الوقت، وتوظيف أساليب تقويم
 بفئاتهن، الطالباتتلبية احتياجات من نتائجها في 

وتحدي قدرات ومراعاة التمايز  ،التعليمية المختلفة
 األعمال الكتابية.و  ،في الدروسالطالبات 

تفاوت الدعم األكاديمي المقدم للطالبات على  •
اختالف فئاتهن في البرامج المدرسية، خاصة 

 الطالبات ذوات التحصيل المنخفض. 
تعزيز و قيم المواطنة، وتمثلهن الطالبات تجانس  •

وتنمية مواهبهن في األنشطة  ،خبراتهنلالمدرسة 
 .بصورة مناسبة الالصفية

 وأولياء أمورهن. الطالبات رضاكسب المدرسة  •

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 وتنمية مواهبهن في األنشطة الالصفية. ،تعزيز خبرات الطالبات •

 تمثل الطالبات قيم المواطنة. •

 

 
 التوصيات

 خاصة طالبات المسار األدبي.رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات، وتنمية مهاراتهن األساسية،  •

التحسين تركز على أولويات ، بحيث ، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط المدرسيةدقيقتطبيق تقييم ذاتي  •
 .بدقة هامتابعة جودة تنفيذوتضمينها إجراءات فاعلة، و بدرجة أكبر، 
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 تركز على اآلتي: ،إستراتيجيات تعليم وتعلممتابعة برامج التطوير المهني في تحسين أداء المعلمات، بتطبيق  •
 إدارة وقت التعلم؛ بما يضمن إنتاجية أفضل 
  توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في دعم تعلم الطالبات، خاصة الطالبات ذوات التحصيل

 المنخفض

  واألعمال الكتابية ،الدروسمراعاة التمايز، وتحدي قدرات الطالبات بفئاتهن التعليمية المختلفة في 

 .توظيف التكنولوجيا 

، المختلفةفي البرامج األكاديمية؛ تلبية الحتياجاتهن على اختالف فئاتهن التعليمية دعم الطالبات ومساندتهن  •
 خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.

كاديمية، خاصة قسمي اللغة العربية سّد نقص الموارد البشرية، المتمثل في المعلمات األوليات في أغلب األقسام األ •
 خصوصية تصميم المبنى المدرسي.مراعاة لوالرياضيات، إضافة إلى توفير مصعد كهربائي؛ 

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

مستوى فاعلية األداء العام للمدرسة، وجميع ثبات  •
في هذه  المستوى المرضيفي مجاالت المراجعة 

 مقارنة بالمراجعة السابقة. المراجعة

وجود خطة إستراتيجية ذات مؤشرات أداء مناسبة،  •
وخطط تشغيلية لألقسام مرتبطة بها، بنيت على 

ظهر حيث  ،نتائج تقييم ذاتي متفاوت في الدقة
بصورة أفضل في تقييم الزيارات الصفية، وبصورة 

التطوير، إضافة إلى  أولويات بعض تحديدأقل في 
 إلجراءات ةالفعليوالمتابعة تفاوت جودة التطبيق 

 .الخطط المدرسية

 تطابق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي •
أصدرها ، واألحكام التي لمجاالت العمل المدرسي

  فريق المراجعة.

بصورة ا غالبً وجود تحديات تواجهها المدرسة  •
 :اآلتي مناسبة، تمثلت في

  نقص المعلمات األوليات في أغلب األقسام
 ،خاصة في اللغة العربية األكاديمية،

وحداثة تعيين المعلمتين  والرياضيات،
 والمواد التجارية ،األوليتين في اللغة اإلنجليزية

 في العام الدراسي الحالي،  تعيين معلمات جدد
، منهن اتقريبً للمعلمات العدد الكلي ربع  يشكلن

 على المهنة ست معلمات جدد
 حداثة تعيين أغلب المرشدات االجتماعيات 
 ؛ تلبية حاجة المدرسة إلى مصعد كهربائي

 لخصوصية المبنى المدرسي.
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 المخرجاتجودة 
 

 مرض  " األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق الطالبات نسب نجاح مرتفعة في معظم  •
-2018لعام الدراسي ل مساقات المواد األساسية

وجاءت %، 100و ،%81، تراوحت ما بين 2019
% 63 بلوغهاكعدد محدود منها،  أقل في بصورة

 % في مساق69و (،151في مساق )ريض
 .(218)إنج

 ،%4بين تحقق الطالبات نسب إتقان تتباين ما  •
( 213جاء أقلها في مساق )أجا%، 100و

حيث توافقت مع نسب بالمستوى الثالث األدبي، 
المسارين مساقات  في معظم المرتفعة النجاح

العلمي والتجاري، وأغلب المساقات المشتركة 
 مساقات بعضفي و  والثالث، ،بالمستويين الثاني

 ،(210فيز% في )76بلوغها ك المستوى األول،
في  تفي حين تفاوت، (111% في )محا80و

% 34بلوغها كالمستوى األول، مساقات  نصف
مساقات  في معظموتباينت (، 152في )ريض

حيث برز التدني واالنخفاض  ،المسار األدبي
المستوى من مساقات عدد محدود فيها، وفي 

، العلمي والتجاري  ، ومساقات المساريناألول
بالمستوى  (221)عرب مساق % في12بلوغها ك

ا نسبي  وقد عكس ذلك التباين  .الثالث أدبي
 في الدروس. المتفاوتة الطالبات مستويات

تقان أقل من المعدل العام إتحقق الطالبات نسب  •
 .للمدارس الثانوية في أغلب المساقات

اجتياز المساقات  تحقق الطالبات في نسب •
المركزين: الرابع والعشرين، والحادي والعشرين في 

من العام  على الترتيب الفصلين األول والثاني

بالمدارس الثانوية مقارنة ، 2019-2018الدراسي 
 .( مدرسة31)البالغ عددها 

تحقق طالبات المستوى الثالث في االمتحانات  •
جاء آخرها  ،اعمومً الوطنية نسب نجاح متدنية 

اللغتين العربية مواد % في 6و ،%35و ،56%
 المشكالت على الترتيب.واإلنجليزية وحل 

 ،تكتسب الطالبات المهارات والمعارف والمفاهيم •
 التالي:على النحو 

 :يكتسبن أغلبها بصورة مناسبة،  اللغة العربية
كتحليل النصوص، وبصورة غير مالئمة في 

بيان ، كمهارة المسار األدبيمساقات أغلب 
 (214)عربفي مساق أنماط الحقل المعجمي 

 :كحل يكتسبنها بصورة متفاوتة الرياضيات ،
 بالمسارمسائل االحتمال، وبصورة جيدة 

 الدوال كاشتقاقالعلمي، 

 :يكتسبن القراءة والتحدث  اللغة اإلنجليزية
، وبصورة بشكل عام والكتابة بصورة مناسبة

، كمهارة المسار األدبيمساقات غير مالئمة ب
 (302)إنجفي مساق الكتابة 

 :يكتسبنها في المستوى الثالث العلمي  العلوم
بصورة جيدة، كحساب عدد التأكسد، وبصورة 
مناسبة في بعضها، كاستنتاج خصائص 

في أغلبها صورة غير مالئمة وبالموجات، 
بالمستوى األول، كتطبيقات العدد الذري 

 والكتلي
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 يكتسبنها بصورة مناسبةالمواد التجارية : 
نواع كمهارة التمييز بين أ، بشكل عام

  البنكية الحسابات

 متفاوتةبصورة  هاالمواد األدبية: يكتسبن ،
والمفاهيم المتعلقة بموضوع معارف الك

ة مهار االستعمار، وبصورة غير مالئمة في 
 استنتاج مفهوم علم االجتماع الصناعي في

 .(211أنسمساق )
فصول دراسية على مدار ثالثة تحقق الطالبات  •

 2018-2017الثاني للعام الفصل الدراسي من 
ا ، استقرارً 2019-2018الثاني للعام الفصل إلى 

، المساقاتفي نسب النجاح المرتفعة في معظم 
(، 102باستثناء تراجعها في االرتفاع بمساق )فير

و)أجا  ،(102وتقدمها في االرتفاع بمساقي )كيم
213). 

تتقدم الطالبات بصورة مرضية في أغلب دروس  •
 ،اتقريبً  الثلثينالمواد األساسية التي بلغت مساقات 

غلب األعمال الكتابية، أ بالمستوى نفسه في و 
الدروس وأعمالها  بعضبصورة جيدة في يتقدمن و 

بالمسار  خاصة في المستوى الثالثالكتابية، 
يتقدمن بصورة غير مالئمة في في حين ، العلمي

 .يالمسار األدبب خاصة، الدروس من عدد محدود

الطالبات المتفوقات بصورة جيدة في أغلب  تتقدم •
في ، اإلثرائية الدروس، وبصورة مناسبة في البرامج

الطالبات ذوات التحصيل المنخفض  تقدمت حين
 برامج الدعم.و  بصورة متفاوتة في الدروس

تكتسب الطالبات مهارات التعلم بصورة متفاوتة،  •
 كالعمل باستقاللية في التقويمات الفردية الكتابية،

والبحث في الرياضيات، في  وحل المشكالت
والتعامل مع المعاجم، وقراءة الرسوم البيانية، 

 .برنامج "االنستغرام"

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في المسار األدبي.، خاصة في الدروسومهارات التعلم  ،طالبات، واكتسابهن المهارات األساسيةالمستويات  •

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

 مستويات الطالبات في االمتحانات الوطنية. •

 
 

  مرض  "، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

، بالتزام أغلبهن امناسبً  اوعي  الطالبات تظهر  •
السلوك الحسن، حيث يحترمن معلماتهن، 

شعرهن بالراحة النفسية، يا بانسجام ويتعايشن معً 
تفاعل بعضهن مع مشروع "المشاع اإلبداعي"  مع

المصادر حين  وذكرهنالمعني بالملكية الفكرية، 
إعداد البحوث، في حين تتفاوت قدرتهن على 
تحمل مسئولية تعلمهن وعملهن باستقاللية في 

تقويمات، كاعتماد بعضهن على زميالتهن في ال
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ن المدرسة ورهحض، إضافة إلى تلقي اإلجابات
التزامها  رالتي ظهفئة منهن ، باستثناء بانتظام

 .بالمواعيد بصورة أقل
بات قيم المواطنة والقيم الطالأغلب تتمثل  •

برامج عدة، يشاركن في أنشطة و اإلسالمية، حيث 
العمل التطوعي في برنامج خدمة المجتمع، ك

أطفال رسم ابتسامة معلمتي"، وزيارة أو"بيدي 
 ورشةالسرطان، وتصميم فلم "أحبك يا وطني"، و"

االستعمال اآلمن لإلنترنت"، إال أن فئة منهن ال 
 في الطابور الصباحي.لقرآن الكريم لتنصت 

تساهم الطالبات في الدروس بصورة متفاوتة، حيث  •
يفعلن تشارك أغلبهن في األنشطة الكتابية، و 

 مشاركةبروز مناسبين، مع  ثقة وحماسب أدوارهن
المتفوقات في اإلجابات الشفهية  الطالبات

دور "المعلمة الطالبة"، وقيادة  وتفعيلهنوتبريرها، 
ذوات التحصيل الطالبات  تهنالمجموعات، ومساند

المنخفض التي جاءت مساهمتهن في الدروس 
 عمل باستقاللية.الفي ، خاصة بصورة أقل

الطالبات في األنشطة الالصفية، شارك أغلب ت •
االحتباس "ومشروع  ،القصة القصيرةكمسابقة 

كقيادة ا قيادية، ويتولى بعضهن أدوارً  ،الحراري"
قدرة إضافة إلى  ،"االستعداد لالمتحان" ورشة

اللجنة كقيام بعضهن على صنع القرار، 
بإعداد بحث إجرائي حول  االستشارية الطالبية

 .حلولهاالمشكالت السلوكية و 
في الدروس بصورة  الطالباتأغلب تتواصل  •

ا وقدرتهن على عملهن معً ظهرت في ، تفاوتةم
 برامجالا في معً  نتواصليكما ، المناقشة والحوار

في  القيمب المتعلقورهن احتك، واألنشطة الالصفية
طفال ا ألوتنظيمهن برنامجً حصص اإلرشاد، 

 .رجان الطفولةالبركة" في مه"روضة 
، اا مناسبً ا وبيئي  ا صحي  تظهر الطالبات وعي   •

مرافق، ومشاركتهن في "مركز البمحافظتهن على 
إعادة تدوير ورق الشجر، مشروع اللياقة البدنية"، و 

وفعالية "األوزون" حول المحافظة على الموارد 
 الطبيعية.

تتنافس الطالبات بصورة متفاوتة، كما في إنجاز  •
 هنمشاركاتفي مهام التقويمات في الدروس، و 

الخارجية التي يحققن في بعضها مراكز متقدمة، 
مسابقة "رواد األعمال" التابعة كالمركز األول في 

على  بعضهنة عالوة على قدر ، إلنجاز البحرين
مبيد حشري من مواد طبيعية،  هن، كصنعاإلبداع

 اتاحتياجات الطالبو تناسب تطاولة  هنوتصميم
 مشروع "مسرح الجريمة".تنفيذهن ، و والتسويق إليها

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الطالبات بثقة وحماس في الدروس، وتحملهن مسئولية تعلمهن. بعض مساهمة •

 وعي فئة من الطالبات، خاصة ما يتعلق بالتزامهن بالمواعيد. •

 قدرة الطالبات على التنافس واالبتكار. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  " والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم ظهرت  •
الدروس، حيث جاءت  في متفاوتةفاعليتها بصورة 

، كالسؤال من أجل التعلم، هاأغلب بصورة مناسبة في
والحوار والمناقشة، والتعلم الجماعي غير محدد 

، مثل بصورة أفضل في الدروس الجيدةو األدوار، 
 تتدنفي حين ، و"المعلمة الطالبة""جيسكو" 

فاعليتها في عدد محدود من الدروس غير 
، مع للتعلما المالئمة، حيث كانت المعلمة محورً 

 المتفوقات.اقتصار المشاركة فيها على الطالبات 
توظف المعلمات موارد تعليمية بصورة مناسبة،  •

كالكتاب المدرسي، وأوراق العمل، واألفالم 
ين المواد، بالربط المناسب  عالوة علىالتعليمية، 

كالربط بين المواد التجارية والمهارات الحياتية، 
مشروع "دينار و تحفيز، كالثناء، التفعيل أساليب و 

ساهمت في جذب انتباه أغلب  العطاء"، التي
ذوات  الطالبات الطالبات نحو التعلم، وبصورة أقل

 التحصيل المنخفض.
، من حيث مناسبةتدير المعلمات الدروس بصورة  •

، ووضوح والتدرج في عرض األجزاء التخطيط،
اإلرشادات، ويوفرن بيئة تفاعلية يوجهن فيها 

في حين تأثر عدد محدود من طاقات الطالبات، 
وقلة التركيز على ، اإلرشاداتقلة وضوح الدروس ب

 عن تأثر أغلبها بتفاوت فاعلية إدارة األمثلة، فضاًل 
على  لجزئياتالوقت، من حيث اإلطالة في بعض ا

حساب أخرى، أو قلة كفاية الوقت في بعض 
 وقتالا في كفاية ؛ مما أثر سلبً األنشطة

التركيز في لتقويم الفردي الكتابي، أو المخصص ل
 على بعض األجزاء الهامة.

توظف أغلب المعلمات التقويم في الدروس  •
بأساليب متنوعة، شفهية وكتابية، فردية وجماعية، 

في بعض الدروس،  ظهرت فاعليتها بصورة جيدة
من حيث التركيز على التأكد من حدوث التعلم في 
التقويم الفردي الكتابي، وتقديم التغذية الراجعة، إال 
أن فاعليتها تفاوتت في أغلب الدروس، حيث 
التركيز على التقويمات الشفهية والكتابية 

حدوث  هاالمعلمة فيمتابعة الجماعية، أو قلة 
ذوات لطالبات لدعم المقدم لالتعلم، إضافة إلى قلة ا

اعتمادهن على زميالتهن في و  التحصيل المنخفض
 .اإلجابات الدعم ونقل تلقي

تراعي المعلمات التمايز بين الطالبات، وتتحدى  •
تقديم األسئلة الشفهية بقدراتهن بصورة متفاوتة، 

التي تراعي أنماط التعلم في  المختلفة والكتابية
تنمية مهارات التفكير العليا،  عالوة علىبعضها، 
في اللغة العربية، وحل المسائل اللفظية  كالتحليل

في خاصة للطالبات المتفوقات، و  ،في الرياضيات
المؤثرة اتجاه القوة  استنتاجما في الدروس الجيدة، ك

على شحنة في مجال كهربائي في مساق )فيز 
311). 

 تراعي، معلمات الطالبات بأعمال كتابيةتكلف ال •
بعضها مستوياتهن، وتصحح بصورة شبه  في

ظهرت بصورة متفاوتة في الدقة، ولكنها  ،منتظمة
 الرياضيات والعلوم.أفضل في 
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توظف المعلمات التكنولوجيا بصورة متفاوتة،  •
وتفعيل بعض  بالتركيز على العارض اإللكتروني

(، والبوابة QR CODE، مثل )األدوات

ا إلى أن بعض ، وتجدر اإلشارة هنالتعليمية
الدروس التي تم استخدام العارض اإللكتروني فيها 

 افتقد إلى وضوح العرض وعدم فاعليته.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجية •

 .الطالبات، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفضليب التقويم، واالستفادة من نتائجها في دعم تعلم اأس •

 .تحدي قدرات الطالبات، ومراعاة التمايز بينهن في الدروس واألعمال الكتابية •

 توظيف التكنولوجيا. •

 
 

 مرض  " التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

المتفوقات ببرامج  الطالبات تثري المدرسة خبرات •
( في IBعلى امتحانات ) نبهيمناسبة، كتدر 

الرياضيات، وإنتاج كتاب "سالم" في اللغة 
، للبحث العلمي "جيبك"ومسابقة اإلنجليزية، 
دعم الطالبات ذوات التحصيل  إضافة إلى

 العالجية البرامج عبر بصورة متفاوتة المنخفض
األساسية،  هنبعض مهارات تنميةالتي ساهمت في 

المراجعة حصص كدروس التقوية األسبوعية، و 
تفعيل "قناة اليوتيوب"، و  ،قبل االمتحانات

 . لشرح بعض الدروس "االنستغرام"و
تلبي المدرسة حاجات الطالبات الشخصية، كتوفير  •

، وتهيئ الطالبات طالباتلبعض ااإلفطار ل وجبة
 نقبل التحاقه نفي مدارسه نالجدد بزيارته

بنظام توحيد المسارات،  ن، وتوعيتهسةبالمدر 
تقديم برامج لتعزيز سلوك الطالبات إضافة إلى 

و"بشخصيتي  ،الحسن، مثل: "انضباطي بصمة"

متفاوتة في تها بصورة أسمو"، والتي جاءت فاعلي
ظل حداثة تعيين أغلب المرشدات االجتماعيات، 
وحاجة بعض المشكالت السلوكية إلى متابعة 

 أكبر.

وتنمي  ،الطالبات أغلب تالمدرسة خبراتعزز  •
اللجان  أنشطةبرامج و الفي عبر إشراكهن  مواهبهن

، كالمرشدات، مختلفةال الالصفية والفرق الطالبية
وزيارة المجلس األعلى للمرأة، وتدريبهن على 

، ومسابقة المساجلة (Minecraft)البرمجة في 
وكرة السلة، وتمثيل مسرحية "االستعمال  الشعرية،

المستوى  اآلمن لإلنترنت". كما تهيئ طالبات
اختبار الميول  تطبيق للمرحلة التالية عبر الثالث

المهنية الختيار المسار، وتنظيم معرض 
مشاركة بعض الجامعات، والجماعات المهنية، و 

 لزميالتهن. بنقل خبراتهن الطالبات الخريجات
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ة على توفير اشتراطات األمن تعمل المدرس •
والسالمة في بيئتها بصورة مناسبة، كالتدريب على 
عملية اإلخالء، وتنظيم عمليتي انصراف 

وتتواصل مع  ورعاية الحاالت المرضية، الطالبات،
الجهات المعنية بشأن صيانة بعض أجزاء المبنى 

، كالمتعلق ببعض التشققات، وتوفير المدرسي
لمتطلبات تصميم المبنى  مصعد كهربائي؛ تلبية

 المدرسي.

ا للطالبات ذوات اإلعاقة، ا مناسبً تقدم المدرسة دعمً  •
نص البتخصيص جلوسهن قرب المعلمة، وتحويل 

طالبات ذوات مكتوب للنص إلى  مسموعال
للطالبات ذوات عاقات السمعية، وتكبير األوراق اإل

وإعداد  ،إلعاقة البصرية، وتذليل الصعوباتا
وتخصيص صف بالدور  ،االمتحانات الداخلية

 ت المرضية، كحالة مرضلحااللاألرضي 
سرطان، إضافة إلى دراسة حالة ذكاء هامشي ال

 ا.نفسي   ودعمها
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 المختلفة، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض. التعليمية برامج الدعم األكاديمي المقدمة للطالبات بفئاتهن •

صيانة بعض أجزاء المبنى المدرسي، وتوفير مصعد كهربائي؛ تلبية  بشاناستمرار التواصل مع الجهات المعنية  •
 لمتطلبات تصميم المبنى المدرسي.
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

لدى المدرسة رؤية ورسالة تركزان على بعض  •
مهارات القرن الواحد والعشرين، كاإلبداع والمواطنة، 
وقد ترجمت في مجاالت العمل المدرسي بصورة 

 مناسبة.
تقيم المدرسة واقعها باستخدام بعض األدوات، مثل  •

(، ونموذج المدرسة البحرينية SWOTتحليل )
المتميزة، وتحليل نتائج الطالبات، وتوصيات 

على الرغم من تطابق تقييمات و المراجعة السابقة، 
المدرسة في استمارة التقييم الذاتي، واألحكام التي 
أصدرها فريق المراجعة، إال أن التقييم الذاتي تفاوت 
 في دقته بشكل عام، كما في تحديد بعض أولويات

 نجاز األكاديمياإلرفع الحاجة إلى التطوير، ك
 إضافة إلى ضعف التوافق المسار األدبي، لطالبات
(، SWOTنقاط الضعف في تحليل ) ما بين

 في التخطيط. مبررات األهدافو 

لدى المدرسة خطة إستراتيجية ذات مؤشرات أداء  •
أولويات التطوير،  بعضمناسبة، تركز على 

البات األكاديمي في اللغة كالمتعلق برفع إنجاز الط
بقية إال أنها لم تركز بدرجة كافية على  اإلنجليزية،

وتوظيف أساليب التقويم  ،ولويات، كإدارة الوقتاأل
 األقسامأن خطط كما الفاعلة في الدروس، 

 وقد ،الموادمساقات لم تبرز خصوصية التشغيلية 
انعكست على مجاالت العمل المدرسي بصورة 

ها ومتابعتها، تنفيذجودة متفاوتة، نتيجة التفاوت في 
، دون على نسب تنفيذ اإلجراءاتلتركيز حيث ا
وربطها  ،بصورة كافية تهافاعليمدى و  هاأثر متابعة 

 بمعايير النجاح.

للمعلمات، مثل  هنيالم تطويرالالمدرسة برامج  تنفذ •
و"مهارات  ،"التقويم من أجل التعلم"ورشتي تقديم 

والزيارات التبادلية بين القرن الواحد والعشرين"، 
مدرسة خولة زيارة المعلمات الداخلية والخارجية، ك

جلسات التطوير المهني عقد و ، الثانوية للبنات
تدريب المعلمات الجدد على المدرسة لألقسام، و 

فعيل بت، اربع عدد المعلمات تقريبً الالتي يشكلن 
الصفية تكثيف الزيارات "دليل المعلم المستجد"، و 

 تقييم أغلب الزيارات الصفية، إال أن لهن والتبادلية
تحديد الجوانب  يتمفي الدقة، حيث  اكان متفاوتً 

تقييم أفضل من بصورة ، اج إلى تطويرتحتالتي 
على ؛ نتيجة التركيز الحصص بشكل عامبعض 
إنجاز  تقييم اإلجراءات بصورة أكبر منتنفيذ 

 الطالبات األكاديمي.
تسود العالقات اإليجابية بين منتسبات المدرسة،  •

ببعض الوسائل، كمشروع "ساعات  هنتحفيز ويتم 
ذهبية"، ومسابقة أفضل تفعيل للبوابة التعليمية، 

اعتماد مبدأ التشاركية في تسيير العمل إضافة إلى 
للقيام بمهام تفويض الصالحيات و المدرسي، 

ا لنقص المعلمات األوليات في أغلب سد   ؛يقالتنس
، األقسام األكاديمية، كاللغة العربية والرياضيات

"التنمية المهنية" إلحدى  وإسناد رئاسة فريق
 المعلمات.

لتعزيز تعلم  ؛توظف المدرسة مواردها ومرافقها •
الطالبات بصورة مناسبة، كمختبرات العلوم، ومراكز 

ومركز مصادر  اإلبداع، والصف اإللكتروني،
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 العارض اإللكتروني،إضافة إلى توظيف التعلم، 
 األنشطة الالصفية.تنفيذ في  واستغالل المرافق

مع بعض مؤسسات المجتمع  المدرسة واصلتت •
بريد تعاونها مع ، ك؛ لتعزيز خبرات الطالباتالمحلي

 مدينة حمد ضمن برنامج خدمة المجتمع، وزيارة

األمير سلطان بن عبدالعزيز آل مركز الطالبات ل
، كما تتواصل مع أولياء سعود لتنمية السمع والنطق

األمور، عبر البوابة التعليمية، وفي تقديم بعض 
األنشطة والفعاليات، كتقديم ورشة "أقبل التحدي" 

األمور.أولياء من قبل إحدى 
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
آليات بو ، أولويات العمل المدرسي فقو  ةيخطط المدرستطوير الالتقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في دقة  •

 متابعة.واضحة للتنفيذ وال

في  ، وتقدمهنالطالبات األكاديميرفع إنجاز  متابعة أثر برامج التطوير المهني على أداء المعلمات؛ بما يضمن •
 الدروس.
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 مدينة حمد الثانوية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Hamad Town Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1991 سنة التأسيس
 1210مجمع  – 1060طريق  – 3969مبنى  العنوان

 مدينة حمد/ الشمالية المدينة/ المحافظة 

 17420432 الفاكس 17420431 االتصالأرقام 

 hamadtown.se.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة )18–16) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 868 المجموع 868 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي معظم الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط. االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 10 9 10 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 المساراتتوزيع الشعب على  )الصف(

 توحيد المسارات. )10( • (10األول )
 تجاري.في المسار ال )3، و)علميفي المسار ال )3و) ،دبيفي المسار األ )3( • (11الثاني )
 تجاري.في المسار ال )3، و)علميفي المسار ال )3، و)دبيفي المسار األ )4( • (12الثالث )

 ة( فني13و) ،ة( إداري13) عدد الهيئة اإلدارية
 78 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 عام دراسي ونصف 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

 :على النحو التالي ،2020-2019في العام الدراسي الحالي  جديدةتعيينات  •

 (19)  ،لغة  (5)منهن في المواد األساسية على النحو التالي: ( 17)معلمة
 (2)مواد تجارية،  (2)رياضيات،  (1)لغة عربية،  (2)علوم،  (5)إنجليزية، 

 معلمات جدد على المهنةمنهن  (6)مواد أدبية تخصصية، و
 والمواد التجارية ،اللغة اإلنجليزية ن فيان أوليتامعلمت 
 ن.ان اجتماعيتامرشدت 

 


