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  المقدمة
 

أيام من قبل  ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار جودة التعليم والتدريب ب مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئةقامت إدارة 
 طلبةاألخرى، واالطالع على أعمال النشطة المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل وقد قام مراجعين، ستة

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

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    6 جيد  7 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 6 6 - 6  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 3 3 - 3

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3
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2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
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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

 لة الشديدةتدل على الندرة والق امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

   القيادة واإلدارة والحوكمة من المستوى  ر حكمي  تغ
مع  رضي في هذه المراجعة،الجيد إلى المستوى الم  

 :يالمستوى الجيد في مجال  على محافظة المدرسة 
على ، و والدعم والمساندة ،التطور الشخصي للطالبات

 ،األكاديمينجاز اإل :يمجال  رضي في المستوى الم  
 .موالتعليم والتعل  

   ر مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات، وعمليتي أث  ت
م بقلة االستفادة من نتائج التقييم الذاتي التعليم والتعل  

بعض  في تحديد أولويات التطوير، وعدم اتساق
خطط األقسام التعليمية مع متضمنات الخطة 

 اإلستراتيجية.
 طالبات نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد ال تحقيق

نسب اإلتقان المرتفعة والمرتفعة مع تتوافق  ،األساسية

وفي اللغة العربية  ،ا في جميع مواد الحلقة األولىجدً 
اإلنجليزية و العربية  تينواللغ ،والعلوم في الحلقة الثانية

 غير أنها تتباين ،عداديينلصفين األول والثالث اإلبا
في اللغة  والمتدنيةمع نسب اإلتقان المتوسطة 

بالصفين الرابع والسادس  اإلنجليزية والرياضيات
الرياضيات والعلوم بالمرحلة  وفي االبتدائيين،
  .اإلعدادية

  درة المشكالت السلوكيةن  انسجام الطالبات مًعا، و 
بالنفس، وقدرة   عالية   بثقة   هنمعظم مشاركةو  ،بينهن

  .خارجهاو في الدروس،  ل المسؤوليةحم  جيدة على ت  
 م تعل  التعليم و ال ستراتيجياتإ تفاوت فاعلية توظيف

التي  رضيةفي الدروس الم  م استثمار وقت التعل  و 
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اللغة  في خاصةً  ،لت أكثر من نصف الدروسشك  
 .بالحلقتين الثانية والثالثة والرياضيات اإلنجليزية

  في تلبية التقويم نتائج من الستفادةاتفاوت 
 الطالبات خاصةً  ،للطالبات التعليمية االحتياجات

 والواجبات، الدروس في المنخفضذوات التحصيل 
وبعض  ،الفصلمعلم دروس نظام  جاءتو  ،المنزلي ة

 .أداءً ؛ أفضلها دروس العلوم واللغة العربية

 وتوفير نطاق واسع من  ،فاعلية برامج الدعم والمساندة
البرامج واألنشطة الالصفية التي تتالءم وميول 

  .الطالبات واحتياجاتهن المختلفة
 لمنتسبات المدرسة تحفيز القيادة العليا المستمر، 

 ،مع مؤسسات المجتمع المحليالجيد وتواصلها 
ا عم  كسب المدرسة رضا الطالبات وأولياء أمورهن و 
 مه.قد  ت  

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
   في الحياة المدرسية. التزام الطالبات السلوك الحسن، وانسجامهن مًعا، ومشاركتهن بحماس 

  ن.واهتماماته الطالباتخبرات زة لالمعز  ؛ األنشطة الالصفيةبرامج النصح واإلرشاد، وتقديم نطاق متنوع من 

   ز خبرات الطالبات.المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ بما يعز  ل واص  ت 
   
    

 التوصيات
 وتشغيلية   ستراتيجية  إ ط  خط تطويرن، و أولويات التطوير والتحسي في تحديد ذاتيالتقييم ال االستفادة من نتائج 

الحلقتين الثانية والثالثة، ال تحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم، ورفع مستوى إتقان طالبات  بما يضمن ؛متسقة
 .سيما في اللغة اإلنجليزية والرياضيات

 مستراتيجيات التعليم والتعل  إالطالبات وتطوير  إنجاز بمستوى االرتقاءفي  نيةهالم لكفاءةبرامج رفع ا أثر متابعة، 
 بحيث تركز على:

 المنزلي ة والواجبات، الدروس في للطالبات التعليمية االحتياجات في تلبية التقويم نتائج من الستفادةا  
  داخل الصفوف وخارجها المنخفضذوات التحصيل مساندة الطالبات 
 الدروسفي نتاجية اإل مستوى لرفع ؛مالتعل   التوظيف األمثل لوقت. 

   العربية، والرياضيات، والعلوماللغة  :البشرية، المتمثل في: المعلمات األوليات ألقسام المواردالنقص في  سد .  
 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ترجمة رؤية المدرسة التشاركية في مجاالت تفاوت
المرتبطة باالرتقاء  العمل المدرسي، خاصةً 

 بالممارسات التعليمية، وتحسين نسب اإلتقان. 

   بتوظيف  جودة خدماتها،لواقعها و لالمدرسة قييم ت
ولياء أو  المدرسة مشاركة منتسباتو  ،عدة أدوات
في تحديد ، إال أن استثمار نتائج التقييم األمور
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 ةيالمدرس طخطال وتطوير ،أولويات التحسين
من حيث ، ال يزال غير كاف   والتشغيلية ستراتيجيةاإل

، وتوافقها مع متضمنات الخطة االتساق في بنائها
 .ستراتيجيةاإل

  الحلقتين  عضوات الهيئة التعليمية فيتفاوت أداء
معلم نظام مع أفضلية األداء في قسم  ،الثانية والثالثة

واللغة  ،العلوم :يقسم   معلماتوبعض  ،الفصل
 .العربية

 كالكثافة الطالبية  ،مواجهة المدرسة بعض التحديات
 ،صفوف الحلقة الثالثةًة صاخ ،في بعض الصفوف

المتمثل في المعلمات  ونقص القيادة الوسطى
في جميع األقسام األساسية باستثناء قسم  األوليات

 اللغة اإلنجليزية.  
 تفاوت تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي، 

إليها فريق المراجعة في  ص  ل  األحكام التي خ  مع 
  .العمل المدرسي معظم مجاالت
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

   نسب واإلعدادية  االبتدائيةالمرحلتين ق طالبات حق  ت
نجاح مرتفعة في جميع المواد األساسية في العام 

 ،%91، تتراوح ما بين 6102-6105 الدراسي
في الرياضيات بالصف ها كان أقل   ،%011و

بالصفين السادس في اللغة اإلنجليزية و  ،السادس
نظام معظم صفوف وأعالها في  ،والثالث اإلعدادي

وجميع مواد الصفين الخامس واألول  ،معلم الفصل
  اإلعدادي. 

  نسب اإلتقان المرتفعة نسب النجاح مع تتوافق
وفي  ،الحلقة األولى جميع موادفي ا والمرتفعة جدً 

حيث  ،مادتي اللغة العربية والعلوم في الحلقة الثانية
العربية  تيناللغفي و  ،%011و %23تتراوح ما بين 

بنسب  ،عداديينلصفين األول والثالث اإلبااإلنجليزية و 
 تتباينفي حين ، %14و %53ما بين  إتقان  تتراوح

في  والمتدنيةنسب النجاح مع نسب اإلتقان المتوسطة 
بالصفين الرابع  اللغة اإلنجليزية والرياضيات

الرياضيات والعلوم بالمرحلة  وفي والسادس،
  .عداديالصف الثاني اإلفي  ، خاصةً اإلعدادية

  تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات
دروس نظام  الطالبات في الدروس الجيدة، خاصةً 

 ،وبعض دروس اللغة العربية معلم الفصل، والعلوم،
متفاوتة المستويات البقية النسب عكست  في حين

لت نصف رضية التي شك  الدروس الم  للطالبات في 
وتمركزت بدرجة أكبر في دروس  ،االدروس تقريبً 

 .اللغة اإلنجليزية والرياضيات

   نجاح عند مستوياتها التستقر نسب عام،  بوجه
-6103 ة منراسيالداألعوام على مدار  المرتفعة
، وتتقدم في اللغة 6102-6105إلى  6104

في الوقت  اإلنجليزية والرياضيات بالمرحلة اإلعدادية،
ا في اللغة اإلنجليزية والرياضيات تراجع نسبي  تالذي 

 إلى الصف السادس.الطالبات  عند انتقال
  جيدة  نظام معلم الفصل بصورة  تتقدم أغلب طالبات

تقدم مالئم مقابل في  ،الكتابيةفي الدروس واألعمال 
الحلقتين الثانية  تحققه طالبات - في مجمله -

 والثالثة.
  المهارات األساسية تكتسب طالبات الحلقة األولى

 تجريدو  ،التهجئةكاكتسابهن مهارات  ،جيدة   بصورة  
 ،اللغة العربية والتعبير الشفهي في ،هاوتركيبالحروف 

 :مثل ،العلميةوالمفاهيم لمعارف اإلى جانب اكتسابهن 
وكذلك قراءة ، لبعض الحيوانات مفهوم دورة الحياة

جمل الفي الرياضيات، وصياغة  تهاكتاباألعداد و 
واإلجابة عنها في اللغة  ،البسيطةستفهامية اال

 اإلنجليزية.
  تكتسب طالبات الحلقتين الثانية والثالثة المهارات

المهارات المفاهيم و حيث يكتسبن ، متفاوتة   بصورة  
كمعرفة السالسل والشبكات  ،ى مناسب  بمستوً  العلمية

 يمكنهن وكذاالغذائية، وتصنيف المواد في العلوم، 
وتطبيق القواعد النحوية  ،تحليل النصوص الشعرية

إلى  مناسبة. هذا، بصورة   في اللغة العربية واإلعراب
مهارات اللغة  اكتساب جانب تفاوت مستوياتهن في
–التعبير الكتابي فيها  اإلنجليزية، التي ظهرت مهارة
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مهارات الحساب في اكتساب ى أقل، و بمستوً  - عامةً 
 ظهرقد و  ،وتوظيف حقائق الضرب والقسمة ،الذهني

الصف الثالث ب حسابيةال اتمتتابعالتمكنهن من 
 .بمستوى أقل اإلعدادي

 معظم جيد في بشكل  تتقدم الطالبات المتفوقات
ذوات وكذلك الطالبات  ،الدروس والبرامج اإلثرائية

في حين  في الدروس األفضل،المتوسط التحصيل 
 ،ذوات التحصيل المنخفضالطالبات ظهر تقدم 

أغلب في  صعوبات التعلم بمستوى مرض  طالبات و 
الدروس والبرامج المدرسية؛ نتيجة تفاوت المساندة 

 التعليمية المقدمة لهن.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، ال سيما في اللغة اإلنجليزية والرياضيات إتقانمستوى. 

 .تقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس 
 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  بأنفسهن،  واضحة   ثقة  بالطالبات معظم تشارك
 في كما ،الحياة المدرسيةو في الدروس، وحماس كبير 

الطالبية  والنواديواللجان لمدرسية، اذاعة اإل
لنادي او  ،والسالمة المدرسية الصحة ةكلجن ،المتنوعة

فعالية كالفعاليات التطوعية في و  ،لكترونياإل
 . "التضامن مع الشعب الفلسطيني"

  هنشرافبإمسؤولية التتحمل طالبات المرحلة اإلعدادية 
المباشر على طالبات المرحلة االبتدائية خالل 

 ،العلمية والثقافية والترفيهية الفسحةأنشطة  هنتنفيذ
"صديقات و "معلمات المستقبل"، وأثناء قيامهن بأدوار

دورهن إلى جانب  ،و"المسعفات الصغيرات" ،المكتبة"
  .الطالبي البارز في المجلس

   ا لزميالتهن ا كبيرً واحترامً ، اواعيً ا سلوكً ظهر الطالبات ت
 ،درة المشكالت السلوكيةعلى ذلك ن   د  ه  ش   ،ومعلماتهن
شادتهن وأسرهن بالجو العالئقي  ،امعً  هنوانسجام وا 

زته المدرسة بحزمة مر الذي عز  األ ؛اآلمن بالمدرسة

 ،"بأخالقي"أنا ملكة  :مثل ،متنوعة من المشروعات
  .بقيمي" "راق  و
  المنتظم، وكان  الحضورمعظم الطالبات تلتزم

 ةً عزز م ؛في تحجيم ظاهرة الغياب كبيرة   جهود   للمدرسة
؛ مثل: "وردة الصباح" ،مجموعة من المشروعاتب
ا المدرسة نالتو   .نظير ذلك تكريًما وزارًيا خاص 
   لوطنهن  هنئووال هنعن حب ر الطالباتعب  ت

الوطنية والفعاليات في المهرجانات بمشاركتهن 
 :يوفي مسابقت  ، "المرأة البحرينيةو" ،"الميثاق" :ييوم  ك

تفعيل على  ، عالوةً "أجمل صف وطني""بالدي"، و
"وطني وجدارية ، كـ"متحف جو" األركان التراثية

للقيم ا يظهرن فهمً و نجازات"، ا  معالم و .البحرين..
المنضبطات على زه المدرسة بتكريم تعز   ؛سالميةاإل

مثل:  ،والبرامج من المشروعات ، ومجموعةالصالة
  ."قيمي نور دربي"
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   والعمل مًعا التواصلعلى  قدرةً معظم الطالبات ظهر ت 
 "؛"المترجمة الصغيرة مثل: ،توليهن األدوار خالل

 ،لمساعدة زميالتهن الالتي لغتهن األم غير العربية
وأثناء مناقشاتهن الصفية الجماعية، واإلنصات 

ذاتًيا قيامهن ى لإ إضافةً إلجابات بعضهن وتقييمها، 
شبكة الالبحث في ب - اخارج الدروس غالبً  –

عداد العروض اإل ،العنكبوتية  .وتقديمها لكترونيةوا 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

  أكبر داخل الدروس. الذاتي بصورة  م على التعل   الطالباتقدرة 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 تعليم  وأساليب ستراتيجياتإ اتوظ ف أغلب المعلمت
 م متنوعة، مثل: العصف الذهني، والتعلم باللعب،وتعل  

برزت فاعليتها في وقد  ،والتعاوني والتعلم الثنائي
وبعض دروس العلوم  ،الفصل معلم دروس نظام

البات الط ساهمت في إكسابو  ؛واللغة العربية
 المهارات األساسية، والمعارف، والمفاهيم بصورة جيدة

رضية الدروس الم  في  هافي حين تفاوت تفعيل ،فيها
وتمركزت  ،من نصف الدروسلت أكثر التي شك  
 خاصةً  ،دروس الحلقتين الثانية والثالثة فيأغلبها 

  .والرياضيات دروس اللغة اإلنجليزية
  التي المعنوية والمادية  أساليب التشجيع والتحفيزتتنوع

ووسام  ،كصندوق الهدايا ،تستخدمها معظم المعلمات
ة دافعيرفع في  ساهمت بدرجة جيدةوقد  ؛التحدي

  .نحو التعلم الطالبات
 كجهاز موارد تعليمية متعددة، المعلمات  توظف

 والمراوح، التعليمية والبطاقات ،العارض اإللكتروني
تفاوتت فاعليتها بصورة  ،، والشرائح المجهريةالعددية

  في تعزيز تعلم الطالبات. 
   من حيث ، بفاعلية دروسهن اتالمعلمأغلب  ديرت

واالنتقال السلس بين  ،التخطيط المناسب للدروس
وتقديم لتعلم، نحو اة محفز  بيئة هادئة توفير، و اجزئياته

التعليمات الواضحة قبل مباشرة تنفيذ األنشطة 
ت إنتاجية بعض الدروس؛ الجماعية، في حين تدن  

السرعة في و س، أو ة في مقدمة الدر اإلطالبسبب 
من حدوث  الكافي التحققدون  ،هاأهدافالتنقل بين 

 .التعلم

 من الواجبات  مناسبر  بق د   الباتت كل ف المعلمات  الط
تقديم و التمايز  بعضها فيي راع ى  واألعمال، التي

جودة  تتفاوت، في حين التغذية الراجعة الهادفة
 اللغة اإلنجليزية كراساتبعض التصويب في 

 محتواها من األنشطة ةمع عدم كفاي ،والرياضيات
 ،ة في اللغة اإلنجليزيةيالكتاب مهاراتال التي تنمي

والعمليات  ،وكتابة األسس ،ومهارات الضرب
 .الحسابية في الرياضيات

 في بعض  ت نم ى مهارات التفكير العليا بصورة مناسبة
استنتاج األفكار الرئيسة للنصوص ، كمهارة الدروس

والحل  ،ومقارنة البيانات ،الشعرية في اللغة العربية
وتفسير  ،الرياضيات فيالعكسي للمتتابعات الحسابية 

 .في العلوم الطبيعيةأسباب الظواهر 
  تحريرية التقويمات التتنوع أساليب التقويم بين

 ،لى جانب المالحظةإجماعية، الفردية و الشفهية، الو 
وتتم االستفادة  ،وتصويب األقران ،والتصويب الذاتي
المختلفة  التعليميةتلبية االحتياجات من نتائجها في 

 في اذلك متفاوتً  حين ظهرفي  ،في الدروس الجيدة
التي غالًبا ما كانت المعلمات فيها ، المرضية الدروس

المباشرة جماعية الشفهية يركزن على توجيه األسئلة ال
ى لالتفاتهن إالتي ال تكشف بدقة مستويات الفهم، مع 

 تعزيز تعلم الطالبات المتفوقات ومتوسطات التحصيل
التحصيل  ذوات الباتالطبدرجة أكبر من مساندة 

 . المنخفض
  المتفوقات  يتم تحدي قدرات الطالبات ماغالًبا

خالل توجيه األسئلة المفتوحة، ومتوسطات التحصيل 
سئلة الختامية كما في األواألنشطة االستهاللية، و 
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معلم  نظامو  دروس العلوم، واللغة العربية،بعض 
ذات بخالف التركيز على األسئلة المباشرة  ،الفصل
واألنشطة  ،لواجباتفي عدد من ا يات البسيطةالمستو 

وعلى  ،ال سيما في الحلقتين الثانية والثالثة ،التقويمية
 نجليزية.وجه الخصوص دروس اللغة اإل

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أكثر إنتاجية م بصورة  التعل   إدارة وقت. 

 التحصيل  اتذو الطالبات  ، خاصةً الطالبات ومساندتهنفي تلبية احتياجات  اأساليب التقويم، واالستفادة من نتائجه
 المنخفض.

 عمال الكتابيةالدروس واألأنشطة في  المختلفة نبفئاته الطالباتقدرات  تحد يو  ،التمايز توظيف. 

 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

   جيد؛ إذ  احتياجات الطالبات التعليمية بشكل   ىت لب
والمشاركات  ،اإلثرائية ضن الموهوبات بالبرامجحت  ت  

ل وت وك  ملتقى "وطني بعدستي"، في كمشاركتهن الخارجية 
ها: "معلمات المستقبل"، يفي برنامج لمتفوقات أدوارل
"توأم المعرفة"؛ لمتابعة الطالبات ذوات التحصيل و

وطالبات صعوبات  تساندهن المدرسةالمنخفض، الالتي 
بالبرامج والخطط العالجية،  ةمناسب صورةلم، بالتع
 الذهبية".  ص"الحص برنامج:ك
   المساعدات طالبات؛ بتقديم لاالحتياجات الشخصية ل ىلب  ت

ذوات المشكالت السلوكية، والنفسية،  ورعاية، المادية
 ي:ز تطورهن الشخصي؛ بتفعيل مشروع  عز  ي  ، و الصحيةو 
 "غراسنا علم وقيم".و"، نحن قادرات"
 ا من البرامج نطاًقا واسعً  للطالباتالمدرسة  روف  ت

في حصص  هنواألنشطة الالصفية؛ إذ تشارك معظم
 فيو وفعاليات "فسحتي وناسة"،  ،المجاالت العملية

والمسابقات الداخلية "التعليم اإللكتروني"،  ةكلجن ،اللجان

في بعضها مراكز متقدمة،  نحققي  والخارجية التي 
 كالمركز الفضي في مسابقة "فن الطفل".

   ذ نف  ، وت  جوانب األمن والسالمة بدقة   المدرسة عتاب  ت
المشروعات الصحية المتنوعة، م نظ  ت  عمليات اإلخالء، و 

ظيت المدرسة مشروع "صحتي في نظافتي"، وقد ح  ك
زة المدارس المعز   ضمن مشروعبالمستوى الفضي 

 للصحة.
   د د بمشروعالالمدرسة ئ هي  ت الذي  "براعم جو" طالبات الج 

 ،م غير العربيةالطالبات الالتي لغتهن األ يحتضن
 ئهي  ت  و ، الالتي لم يلتحقن برياض األطفالالطالبات و 

 التعليمحل التالية من االطالبات لالنتقال إلى المر 
، كبرنامج "أريد أن اإلرشادية والبرامج ،المحاضراتب

معرض ك ،والمعارض ،لمدارس الثانويةا زيارةو أكون"، 
 "مستقبلي تخطيط وعطاء".
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 الطالبات ذوات اإلعاقات الحركية  انفسي  المدرسة  تدعم
، دورات مياه خاصةلهن ، وتوفر والعقلية البسيطة
 يوم المعاق.ـبوتحتفل  ،فعالياتهاوتشاركهن في 

   طالبات، فتوكل إليهن للز المدرسة المهارات الحياتية تعز
يجاد مهمة قيادة الطابور ، وعمل المطويات، والتقارير وا 

ي:  حلول لبعض المشكالت البيئية عبر برنامج 
 وتتولى ،"اليونسكو"، و"المبادرات الخضراء"

تدريب زميالتهن على  "االختصاصيات الصغيرات"
 .البرامج التفاعلية

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ها.وخارجالصفوف مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض بصورة أكبر داخل 

 مهارات الطالبات الحياتية بصورة أكبر. تعزيز 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 الحكممبررات 
 

   رؤية المدرسة التشاركية على اإلنجاز األكاديمي، رك ز ت
مت بالقيم، واالنتماء للدين والوطن، وقد ت رج   والر قي
 خاصةً  ،في مجاالت العمل المدرسي متفاوتة   بصورة  

 وتحسين نسب ،االرتقاء بالممارسات التعليميةالمرتبطة ب
ظهرت  افيم ،الثانية والثالثةتقان طالبات الحلقتين إ

األفضل في محافظة المدرسة على المستوى  ترجمتها
برامج ، و للطالبات التطور الشخصي :في مجال ي الجيد

رشادهن  .مساندة الطالبات وا 
  وجودة فعالياتها وخدماتها بمشاركة ت قي م المدرسة واقعها

 ،من خالل توظيف أدوات عدة ،ولياء األمورأمنتسباتها و 
مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، وتوصيات  :امنه
الزيارات الصفية، نتائج تقييم و  المراجعة السابقة، اتزيار 

هذا نتائج االستفادة من  إال  أن   ،واستطالعات الرأي
على و د أولويات التطوير لم تكن كافية. التقييم في تحدي

 ووضوحستراتيجية، خطتها اإلشمولية أهداف  من الرغم
متابعة ب ، واهتمام القيادة العليافيها األداءمؤشرات 

أن  بعض الخطط إال  ،ةقي  دف  تنفيذها بتوظيف اللوحة الت  
بن  على أساس متسق مع التشغيلية لألقسام التعليمية لم ت  

اإلنجاز  مستوىأث ر في كل ذلك ستراتيجية؛ الخطة اإل
 ، وعمليتي التعليم والتعل م.للطالبات األكاديمي

 بذل المدرسة جهوًدا مكثفة في رفع كفاءة معلماتها ت
قد م لهن  ا، حيث تحصر احتياجاتهن  التدريبية، وت  مهني  

"، و"مهارات إدارة الوقت" ي:ت  الورش التدريبية، كورش
التفكير العليا"، وتحاورهن  في الجلسات التطويرية، وتنظ م 

فعالية "يوم ذ الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية، وتنف  
 منهن ئ المعلمات الجددهي  في حياة معل م متميز"، كما ت  

 "المستجدات في طريق اإلبداع" :يـت  ا ورشــبتنفيذه
"التقييم من أجل التعل م"، وتتابع أثر هذه البرامج و

باستمرار، إال أن  أثرها انعكس بصورة متفاوتة على أداء 
 المعلمات.

 بين منتسبات المدرسة تسود العالقات اإليجابية الجيدة ،
 ،التشاركيةتعزيز مبدأ على القيادة العليا  وتحرص

مهام ت، وتفويض آفالحوافز والمكواضحة لوتطبيق آلية 
القيادة الوسطى في معظم األقسام التعليمية، وقيادة 

 ذوات الكفاءة مناللجان والمشروعات التطويرية ل
 .ةالتعليميهيئتها عضوات 

   في دعم  مناسبة   مواردها ومرافقها بصورة  ف المدرسة وظ  ت
 تقديم العملية التعليمية، كتوظيف الصف اإللكتروني في

لكترونية، ومختبر العلوم إلجراء واالختبارات اإل الدروس
التجارب العلمية، ومعمل المجاالت العملية في دروس 

 الفن والتصميم والتقانة. 
  ابية في الطالبات واألمهات، بصورة إيج امجلسيشارك

عبر برنامج "رأيك يهمنا"  هنمقترحات نتقدمو المدرسة، 
 ،"يوم في حياة جووفي الفعاليات المدرسية، كفعالية "

المحلي بصورة مع مؤسسات المجتمع المدرسة تتواصل و 
 الصحي؛ عسكرمركز و  "عيادة جو"جيدة، كتواصلها مع 

تقديم المحاضرات الصحية، والمشاركة في اليوم ل
المجلس البلدي بالمحافظة وتتعاون مع الصحي، 

  .الخضراء رقعتهالزيادة ؛ الجنوبية
 استمارة تفاوت تقييمات المدرسة لمجاالت عملها في ت

األحكام التي توصل إليها فريق مع التقييم الذاتي، 
 المراجعة في معظم المجاالت.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  التنفيذية والتشغيلية لألقسام التعليمية ط، وتطوير الخط؛ وفق نتائج التقييم الذاتيالعمل المدرسيأولويات تحديد ،

 . بحيث تتسق مع متضمنات الخطة اإلستراتيجية

  .متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروس 

 والمرافق التعليمية المتاحة بصورة أكبر. تفعيل الموارد   
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 
 

 جو االبتدائية اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Jaw Primary Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 5891 سنة التأسيس
 89مجمع  - 89طريق  - 1155 مبنى العنوان

 / الجنوبيةجو المدينة/ المحافظة 

 50997199 الفاكس 50997771 أرقام االتصال

 jau.in.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 51-9 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

5-9 0-8 - 

 191 المجموع 191 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل الجيد معظمتنتمي  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنيات 1إداريات، و01 عدد الهيئة اإلدارية
 33 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

 اإلنجليزية واللغة الثانية، بالحلقة الرياضيات في والتعليم التربية وزارة امتحانات 
  .اإلعدادية والمرحلة السادس، بالصف

 والتدريب التعليم جودة هيئةب الخاصة الوطنية االمتحانات. 
 - االعتمادية )إن وجدت(

 . 1751-1759 مساعدة في العام الدراسيمدرسة تعيين مديرة    المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


