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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، ستة

مع  مقابالت التي تجرىالمكتوبة 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. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الحكم

 المجال
 بوجه عام

 ثانوي/ال

 العالي

 اإلعدادي/

 المتوسط

 االبتدائي/

 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  3 - - 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 2 - - 2

 التعليم والتعلم 3 - - 3
 جودة العمليات الرئيسة

رشادهم 2 - - 2  مساندة الطلبة وا 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 3 - - 3

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 

2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
       )2008 - 2011(               )2011 - 2014(               )2015 - 2018) 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 2                                                                               2018أبريل  4-2 –خالد بن الوليد االبتدائية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

 لمدرسةاتقرير 

 

 التقديراتي مقابل الكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا /الجميع
 الغالبية العظمى
 الشيوع وتزيد على معظمتدل على الكثرة و  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

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

تفاوت فاعلية عمليات التخطيط اإلستراتيجي، خاصة  •
تقييم الزيارات دقة المتعلقة بدقة التقييم الذاتي، و 

على األولويات، كمساندة  تركيزالبمراعاة الصفية، و 
التركيز على حيث يتم الطالب في الدروس، 

 ءات بصورة أكبر من متابعة جودتها.اإلجرا
القيادة المدرسية العليا على دعم العمل بروح  عمل •

ن بعض الجوانب، حس  ت  ساهم في  ماالفريق الواحد؛ 
ز لطالب صف الدمج، وفاعلية تمي  كالدعم الم  

 خارج الدروس.للطالب المساندة التعليمية 
الطالب المهارات األساسية بصورة متفاوتة، اكتساب  •

، مهارة الكتابة في اللغتين العربية واإلنجليزية خاصةً 
ي القدرات في ة التصحيح وتحد  مع تفاوت دق  

 ،النتائج مضخ  سه ت  عك  والذي ي  االختبارات المدرسية؛ 
 .في أغلب الدروسالمستويات وعدم توافقها مع 

تفاوت فاعلية توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم  •
إدارة وقت التعلم،  في ها، وكذاتنوع  من رغم على ال

وتطبيق أساليب التقويم، ومساندة الطالب في الدروس 
ذوي التحصيل الطالب  خاصةً  واألعمال الكتابية،

 المنخفض.
وحماس،  الطالب في الدروس بثقة  ساهمة معظم م   •

، م بالمشاركة في األنشطة الالصفيةواستمتاعه
على  ، وأ ري حيَّتهم النفسيَّةنس  السلوك الح  هم والتزام

تعزيز  في ظل   ،اتهم االجتماعيةد خلفي  عد  ت   من رغمال
القيم؛ ما حظي برضا الطالب وأولياء  المدرسة
 أمورهم.

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 3                                                                               2018أبريل  4-2 –خالد بن الوليد االبتدائية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 الجهود الواضحة للقيادة المدرسيَّة في دعم العمل بروح الفريق الواحد. •

واستثمار طاقاتهم في األنشطة  ،تجانسهم في ظل   السلوك الحسن لدى معظم الطالب، وشعورهم باألمن النفسي •
 لتنمية القيم. ؛الفاعلةالالصفية، مع دعم المدرسة لهم بتقديم البرامج 

 حققه طالب صف الدمج في برنامج الدعم.ز الذي ي  تمي  التقدم الم   •

 

 
 التوصيات

والتركيز على األولويات بصورة  تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط المدرسية، •
 كبر، ومتابعة جودة التنفيذ.أ

 التعليم والتعلم، بحيث تركز على: تطوير عمليتي المهنية، فيمتابعة أثر برامج رفع الكفاءة  •

 مهارة الكتابة في اللغتين العربية واإلنجليزية رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، خاصةً  –
 ة أفضلإدارة وقت التعلم؛ بما يضمن إنتاجيَّ  –
 ة التصحيحد من حدوث التعلم لدى الطالب، مع تحري دقَّ لتأك  ؛ لتوظيف أساليب تقويم فاعلة –
 الطالب ذوي التحصيل المنخفض. مساندة الطالب ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصةً  –

 نقص الموارد البشرية والمادية، المتمثل في: ضمان استقرار القيادة العليا بالمدرسة، مع سد   •

 ات للغة العربية والرياضيات والعلومالمعلمات األوليَّ  –
 خرى لصعوبات التعلمي التفوق والموهبة، ومركز مصادر التعلم، واختصاصية أ  ت  ي  اختصاص   –
 معمل التربية األسرية. –

 
 
  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 

 

 مبررات الحكم
 

ثبات مجاالت: اإلنجاز األكاديمي، والتعليم والتعلم،  •
في المستوى المرضي،  والقيادة واإلدارة والحوكمة

ي التطور الشخصي للطالب، ر مجال  غي  وت  
رشادهم من المستوى المرضي إلى  ومساندتهم وا 

 الجيد.

وجود خطة إستراتيجية ذات مؤشرات أداء مناسبة،  •
تحديد ما في مع تفاوت دقة التقييم الذاتي، ك

تركيز الخطط في ، و مستويات الطالب األكاديمية
 مع تفاوت الترابط التطوير، أولويات المدرسية على

 .بين خطط األقسام والخطة اإلستراتيجيةما 
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 ،تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتيتوافق  •
ي: مجال   واألحكام التي أصدرها فريق المراجعة في

رشادهم،  التطور الشخصي، ومساندة الطالب وا 
 المجاالت.واختالفها في بقية 

والتي يات بصورة مناسبة، واجهة المدرسة للتحد  م   •
 :تمثلت في

 عاقبت  ي، حيث ر القيادة العلياعدم استقرا –
عام من األعوام الدراسية  ل  في ك  عليها 

ومديرة  ،مدرسة الثالثة الماضية، مديرة
 مدرسة مساعدة

ألقسام اللغة  النقص في القيادة الوسطى –
داثة تعيين ، وح  العربية والرياضيات والعلوم

 بعضها
فاعلية و ، طالب صعوبات التعلم أعدادكثرة  –

، في ظل وجود دعمهم الخاصبرنامج 
 .اختصاصية صعوبات واحدة
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

الطالب نسب نجاح مرتفعة في المواد حقق ي   •
، 2017-2016األساسية في العام الدراسي 

%، مع أفضليتها في 99% و93تراوحت ما بين 
 الحلقة الثانية.

% 65حقق الطالب نسب إتقان تراوحت ما بين ي   •
توافقت مع نسب النجاح المرتفعة، و %، 92و

في اللغة اإلنجليزية، وفي الحلقة األولى،  خاصةً 
في الدروس، والتي  هممستويات ها تفاوتت معغير أنَّ 

 إلى عزى ذلكي  و جاء أغلبها بالمستوى المرضي، 
ة التصحيح في دق  في تفاوت الو م في النتائج، التضخ  

الفصل  معلم في نظام كما ،ةياالختبارات المدرس
يها لقدرات الطالب واللغة اإلنجليزية، وتفاوت تحد  

 كما في العلوم.
المهارات والمعارف والمفاهيم، على يكتسب الطالب  •

 النحو التالي:
الفصل: يكتسبونها بصورة معلم نظام  –

 فهي جيدة في أغلبها بالصف األولمتفاوتة، 
كالتعرف على الحروف وكتابتها  ،االبتدائي
المخلوط  ة، ومعرففي اللغة العربية وتجريدها

في حين في العلوم، ومهارة التجريب العلمي 
بالصفين الثاني  بصورة مرضيةظهر أغلبها 

، كالقراءة وفهم مضمون االبتدائيين والثالث
النص، وتصنيف حاالت المادة واستنتاج 

، مع تفاوت المادةر في خصائص التغي  
لطالب دى ال خاصةً  ،مهارة الكتابة همإتقان

 ذوي التحصيل المنخفض.

متفاوتة،  اللغة العربية: يكتسبونها بصورة   –
ي الزمان والمكان فهي جيدة في تحديد ظرف  

عرابهما وتوظيفهما في الكتابة، ومرضية  وا 
 في القراءة وتوظيف حروف الجر في الكتابة.

متفاوتة، فهي الرياضيات: يكتسبونها بصورة  –
التحويالت الهندسية  جيدة في تطبيق مهارات

 المستوى اإلحداثي، ومرضية في حل   في
 لمحيط.مسائل إيجاد ا

 ةالعلوم: يكتسبونها بصورة مرضية، كمعرف –
التغير الكيميائي، والتمييز بين أنواع التغير، 

 والمالحظة في التجريب العلمي.
 ،مهارات القراءة اإلنجليزية: يكتسبوناللغة  –

والتعرف على كلمات  ،والتحدث ،واالستماع
، بصورة مرضية في الحلقة الثانيةجديدة 

، حيث حلقة األولىوبصورة متباينة في ال
تكتسب بصورة أفضل بالصفين األول 

مع ، والثالث، وبصورة أقل في الصف الثاني
 .جمااًل إمهارة الكتابة اكتسابهم غير الكافي ل

حقق الطالب على مدار األعوام الدراسية من ي   •
ا في ، استقرارً 2017-2016إلى  2014-2015

 عام. بشكل   المرتفعة نسب النجاح
 بصورة مرضية في أغلب الدروسيتقدم الطالب  •

واألعمال الكتابية، ويتقدمون بصورة أفضل في 
في وبصورة أقل في الحلقة األولى،  بعضها خاصةً 

ها، كاللغة اإلنجليزية بالصف جًدا من محدود   عدد  
 الثاني.
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جيدة في أغلب  يتقدم الطالب المتفوقون بصورة   •
الدروس والبرامج المدرسية، وكذا طالب صعوبات 

في  ، والطالب الذين لغتهم األم غير العربيةالتعلم
ز لطالب صف تمي  مع التقدم الم   ،ةالخاص هممجابر 

 الدمج في برنامج الدعم.

 التحصيل المنخفض بصورة  ذوو يتقدم الطالب  •
 ،أغلب الدروسالبرامج العالجية، وفي مناسبة في 

 مهارة الكتابةاكتساب  مالئم فيالغير تقدمهم  مع
 .في اللغتين العربية واإلنجليزية

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
 مستويات الطالب في أغلب الدروس واألعمال الكتابية. •

 مهارة الكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية. •

 الطالب ذوي التحصيل المنخفض. الدروس واألعمال الكتابية، خاصةً ذي يحققه الطالب حسب قدراتهم في التقدم ال •

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 واللجان األنشطة الالصفيةساهم معظم الطالب في ي   •
 نخراطباال ونيستمتعو ، فيها طاقاتهم يستثمرونالتي 
مركز اللياقة أنشطة كلجنة التجويد، و ، سينحم  ت  م   فيها

ما في ك ة بثقة،ون األدوار القياديَّ ويتول  البدنية، 
 .ولجنة المسعف الصغيرالمجلس الطالبي، 

الدروس بصورة جيدة، أغلب م الطالب في ساهي   •
األنشطة،  فيا ا وكتابي  حيث يتفاعل معظمهم شفهي  

 ةبادر المو ، اإلجاباتعرض  فيبدون ثقة بالنفس وي  
 منهم لمتفوقينا ا للمشاركة، مع قدرةيدي طلبً األبرفع 

م "المعل   دوربتولي  مسئوليةالل حم  على التبرير، وت  
المنخفض التحصيل  ذوي الطالب الطالب"، غير أنَّ 

 في بعض الدروس. يساهمون بصورة أقل  
حافظون ن، حيث ي  س  يلتزم معظم الطالب السلوك الح   •

ممتلكات المدرسة، ويحترمون معلماتهم، على 
حافظون على سير معظم الدروس دون فوضى، وي  

يَّة  نفسيَّةشعرون وي   ا يتعايشون معً حيث ، بأْري ح 
 معاتهم االجتماعية، خلفي   د  عد  رغم ت  نسجمين م  

كالمشاجرات ، محدودية المشكالت السلوكية
 .البسيطة

اإلسالمية ، والقيم قيم المواطنةد الطالب جس  ي   •
والمشاركة في السالم الوطني،  ماحتر باة، والمجتمعيَّ 

للقرآن االنصات و مسابقة "وطن التسامح موطني"، 
عداد بطاقات "يوم األم" ب ر ا بهاالكريم،   ةساعدوم ،وا 

م يزمالئهم ذوي اإلعاقة، وتقدخرين، كمساعدة اآل
 .فة الطعام للعاملين خارج المدرسةفرقة الكشا

الطالب الحضور المنتظم إلى المدرسة، يلتزم معظم  •
ا من الغياب جد   محدودة   وبالمواعيد، عدا حاالت  

 الجماعي.
ظهر الطالب قدرات متفاوتة على التعلم الذاتي، ي   •

 مستقلة   بصورة   في التقويمات الفردية تقنكالعمل الم  
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وتفعيل  ،الصفوفواالستفادة من أركان  في الدروس،
ة مطوي  المطويات، كعمل ، و دور "الباحث الصغير"

 ".لظواهر الطبيعية"ا

ظهرون ، حيث ي  مناسبةا بصورة يتواصل الطالب معً  •
على الحوار  ةقدر فيما بينهم، و ا ا وتعاونً تجانسً 

 .والمناقشة
 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
 وتنمية ثقتهم بأنفسهم في الدروس بصورة أكبر. ،مساهمة الطالب •

 ا بفاعلية أكبر.م الذاتي، وتواصلهم معً درة الطالب على التعل  ق   •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

م وظف أغلب المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعل  ت   •
، كالسؤال لمرحلة العمرية للطالبئمة لومالمتنوعة 

 من أجل التعلم، والتعلم باللعب، والتعلم التعاوني
ظهرت  فئة من الطالب،لدوار محدد األغير 

كدروس ، بصورة مناسبة في أغلب الدروس فاعليتها
ق تلك اإلستراتيجيات بصورة طب  تفي حين  العلوم،

فيها  تجيدة التي وظفال أفضل في الدروس
كالمعلم الطالب، وتمثيل ، خرى فاعلةإستراتيجيات أ  

التطبيق غير الفاعل لها بخالف  هذا، ،األدوار
؛ كاللغة اإلنجليزية ،محدودةغير المالئمة الدروس ال

 المتفوقين. الطالب ز العمل فيها علىا لترك  نظرً 
وظف أغلب المعلمات الموارد التعليمية بصورة ت   •

ية، الذكية، والسبورات الفردمناسبة، كالسبورة 
، وأدوات التجريب العلمي، كما التعليمية ألفالموا

ائل عظمهن على تحفيز الطالب بوستعمل م  
، وسباق المجموعات، التصفيق، والهدايامتنوعة، ك

 بألقاب،، والثناء س عبر لوحة تعزيز السلوكالتنافو 
"؛ والتي ساهمت في تحفيز مثل: "أنت عبقري  

  .في الدروس ركةمعظمهم للمشا
دير المعلمات الدروس بصورة مناسبة، حيث ت   •

ا فيههن وج  ي  بيئة تفاعلية  رنوف  ي  خططن للدروس، و ي  
فوضى في معظم طاقات الطالب للعمل دون 

دروس ويتدرجون في عرض الدروس كالدروس، 
قدمون الفصل، وي   معلم الرياضيات ونظام
بين  ة الربطمع تفاوت فاعلي، اإلرشادات الواضحة

كالربط بين العلوم واللغة العربية في نظام  ،المواد
ا من الدروس في حين تأثر عدد محدود جد   الفصل،

ر أغلبها بتفاوت تأث  و ، نبيةا باألحاديث الجاسلبً 
اإلدارة الوقتية، من حيث سرعة االنتقال بين 

اإلطالة  وأ، األنشطة دون التأكد من حدوث التعلم
ء األكثر األجزاعلى حساب األقل أهمية جزاء األفي 

لتقويم الفردي المخصص ل ة الوقتقلَّ  وأ، أهمية
 انتهاء الدرس دون إكمال األهداف. وأالكتابي، 

راعي المعلمات التمايز بين الطالب بصورة ت   •
التدرج في تقديم األنشطة، واألسئلة ب، مناسبة
 ،ة التي تراعي مستويات الطالبة والكتابيَّ الشفهيَّ 
الطالب ي قدرات ، مع تحد  في الحلقة األولى خاصةً 

 .المتفوقين بصورة جيدة في أغلب الدروس
ى مهارات التفكير العليا بصورة مناسبة، نمَّ ت   •

في  والمالحظةكاستنتاج القاعدة في الرياضيات، 
 .الفصل معلم لعلوم، والتخمين في نظاما

م تقويم متنوعة ضمنت تعل  أساليب وظف المعلمات ت   •
تفاوت ؛ نتيجة بصورة مناسبة الطالب أغلب

ي مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية ف فاعليتها
الطالب ذوي التحصيل  خاصةً ، المختلفة

الدروس على  التركيز في بعضالمنخفض، مع 
ة هولاللغة اإلنجليزية، وس  ما في ك ،فهيالتقويم الش

التحصيل لطالب ذوي لالمقدمة األنشطة بعض 
 .المنخفض

من األعمال الكتابية  مناسب   ف الطالب بقدر  كلَّ ي   •
 لتنمية ؛ة الكم  قلَّ مع  في بعضها، الم تمايزة والواجبات
ة وتفاوت دق  اللغة اإلنجليزية، الكتابة بمهارة 

اللغة اختبارات ك وفي االختبارات التصحيح فيها
 .الفصلمعلم اإلنجليزية ونظام 
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 تحتاج إلى تطوير جوانب
 ة.إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجيَّ  •

 ة.ة واالختبارات المدرسيَّ ة التصحيح في األعمال الكتابي  م، مع تحري دقَّ التعل  من أجل توظيف أساليب التقويم  •

 الطالب ذوي التحصيل المنخفض. مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصةً  •
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

ألغلب فئات ة ي المدرسة االحتياجات التعليمي  لب  ت   •
عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات ، الطالب بفاعلية

ي القراءة، ومسابقة كمشروع تحد  والبرامج الداعمة، 
والدروس  ،متفوقينالطالب لل الرياضياتأولمبياد 
غير العربية،  لذين لغتهم األم  للطالب ا العالجية

 طالب صعوبات التعلمدعم ل التربية الخاصة برنامجو 
سه ملفاتهم عك  الذي يحقق فيه الطالب تقدًما جيًدا 

ه، على الر غم من ك ثرة ج بعضهم منة، وتخر  الفرديَّ 
هم، ووجود اختصاصية  هذا، إلى . واحدة فقطع د د 

 التحصيلللطالب ذوي م الدعم المناسب يتقدجانب 
لة، وبرنامج "أنا و  دْ ج  دروس التقوية الم  في ، المنخفض
 .هم األكاديمي  مو  ع ن  تتب  مع   أستطيع"، 

لشخصية، كتقديم ي المدرسة حاجات الطالب الب  ت   •
م البرامج الفاعلة قد  المدرسي للمحتاجين، وت   الزي  
ن والقيم، مثل: "خالد قدوة"، س  السلوك الح   لتنمية

تي"، و"مسرحية ي شخصي  و"بنك خالد"، و"قيمي تنم  
االبتسامة"، مع دراسة الحاالت الخاصة، والتي 

 ا في بعضها.نً تحس  أثمرت 
باألنشطة  الطالبمعظم تستثمر المدرسة طاقات  •

 ةيوتنم ،الموجهة؛ لتعزيز سلوكهم اإليجابي الالصفية
والخط  التمثيل،تعتي"، و سحتي م  أنشطة "ف  ك ،مواهبهم
مع تحقيق مراكز متقدمة في بعض ، العربي

 ع.، كجري التتاب  المسابقات

تعمل المدرسة على توفير بيئة آمنة، بتطبيق عملية  •
حاالت ومتابعة المرشدة الصحيَّة للخالء، اإل
الدخول  علىشراف الفاعل واإل ،يةمرضال

العناية بالفم وتقديم محاضرة " ،واالنصراف
"، وتتواصل مع الجهات المعنية حول واألسنان
 .المقصف توسعة

، حيث ا لطالب صف الدمجزً تمي  ا م  م المدرسة دعمً قد  ت   •
النحت على "كفعالية  ،هم في األنشطةم  تض  

 ؛ةالمهارات األكاديمية والحياتيَّ  كسبهم، وت  "الشاطئ
عتيادية في الصفوف االمام مما أهل بعضهم لالنض
 لذوي ا فاعاًل قدم دعمً ت  كما بعد تقدمهم الالفت. 

 الخاصة. ، كتوفير المواصالتجسديةاإلعاقة ال
هيئ المدرسة طالب الصف األول باستقبالهم ت   •

هيئ طالب ببرنامج ترفيهي، وتعريفهم بالمرافق، وت  
هيئ الثالث للمرحلة التالية بزيارة صفوف الرابع، وت  

بزيارة مدرسة اإلمام  للمرحلة التالية طالب الخامس
 الطبري االبتدائية للبنين.

لطالب بصورة متفاوتة، ة لى المهارات الحياتيَّ نمَّ ت   •
اإلسعافات اإللمام بفهي أفضل في بعضها، ك

 في بعضها، كحل   ة، وأقل  ة، والمهارات الكشفيَّ األوليَّ 
التصميم و  ،المشكالت، والتواصل باللغة اإلنجليزية

 قانة.والت
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 تلبية االحتياجات التعليمية للطالب ذوي التحصيل المنخفض بصورة أكبر. •

 ة لدى الطالب بصورة أكبر.تنمية المهارات الحياتيَّ  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

يات ي التحد  ز على تخط  رك  لدى المدرسة رؤية ت   •
في بصورة  مناسبة رجمت وتحقيق اإلنجاز، وقد ت  

ي: ، وبصورة جيدة في مجال  االت العملأغلب مج
رشادهم. ة الطالبالتطور الشخصي، ومساند  وا 

العالقات اإليجابية بين منتسبات المدرسة،  سود  ت   •
حيث كان للقيادة العليا دور كبير في دعم العمل 

لمات في واالستفادة من المعبروح الفريق الواحد، 
صالحيات، كالقيام بمهام ال، وتفويضهن التمهين

لألقسام األكاديمية: اللغة  اتالمعلمات األولي  
 اختصاصيتي:و  والرياضيات، والعلوم، ،العربية
وتحفيزهن  ،ومصادر التعلم والموهبة، التفوق

 ،لد""دانات خا :: مشروع يوسائل، مثلب
 .و"االنضباط الوظيفي الذهبي"

م المدرسة واقعها باستخدام بعض األدوات، مثل: قي  ت   •
(، ونموذج المدرسة البحرينية SWOTتحليل )

التقييم الذاتي  ، غير أنَّ النتائجالمتميزة، وتحليل 
تفاوت في دقته، كما في تحديد واقع مستويات 

لى ثْ م   ستفاد منه بصورة  الطالب األكاديمية، ولم ي  
على بعض األولويات،  والعمل في التركيز

ومساندة  بتطبيق أساليب التقويم الفاعلة ةكالمتعلق
، مع تفاوت تقييمات المدرسة في الدروسالطالب 

في استمارة التقييم الذاتي، واألحكام التي أصدرها 
فريق المراجعة في مجاالت: اإلنجاز األكاديمي، 

 والتعليم والتعلم، والقيادة واإلدارة والحوكمة.
لدى المدرسة خطة إستراتيجية ذات مؤشرات أداء  •

ز على أولويات التطوير في الغالب، رك  مناسبة، ت  
دروس، وتنمية لمتعلق بإدارة سلوك الطالب في الكا

خطط األقسام التشغيلية ال  غير أنَّ ، مهارة الكتابة
الخطة اإلستراتيجية، كعدم بترتبط بصورة كافية 

الفصل  معلم خطة نظام التعليم في توافق أهداف
ي . وقد انعكست تلك الخطط على مجال  معها

اإلنجاز األكاديمي والتعليم والتعلم بصورة مرضية، 
جودة التطبيق الفعلي والمتابعة والربط  تتفاوت حيث

لنجاح في تقارير األقسام ومعايير ا ،بين التنفيذ
على  عدم استقرار القيادة العليا في ظل   ،الفصلية

اثة تعيين د  وح   ،مدار ثالثة أعوام دراسية متتالية
، الذي أثر في تفاوت المعلمات األوليات بعض

ابعة األفضل في المتبخالف  ،هذا .متابعة تنفيذها
إدارة سلوك الطالب في الدروس، وتلبية بعضها، ك

 .االحتياجات التعليمية ألغلبهم خارجها
للمعلمات، مثل: زيارة  تمهين   المدرسة برامج  م قد  ت   •

الصفية زيارات مدرسة الصفا االبتدائية للبنات، وال
ورشة "اإلدارة الصفية"، ودعم المعلمات التبادلية، و 

، وتفعيل "حقيبة المعلمة المستجدة"د بتقديم د  الج  
 الفصل، غير أنَّ  معلم "المعلمة القرينة" في نظام

ز ك  ر تقييم الزيارات الصفية تفاوت في دقته، حيث ي  
ة أكبر من في بعضها على اإلجراءات بصور 

عات المدرسة وق  اع ت  ه ارتفس  ك  عْ ، والذي ي  اإلنجاز
 التعليم والتعلم.عمليتي فاعلية ل

م ؛ لتعزيز تعل  وظف المدرسة مرافقها ومواردهات   •
الطالب بصورة مناسبة، كالسبورة الذكية، ومختبر 

للتربية األسرية عوًضا  استغالل الصفوفبو  العلوم،
 .خاص بها عدم وجود معملعن 
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تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي  •
شرطة و الصحي،  "أنجنير"بصورة فاعلة، كمركز 

ا رصً ف   وت تيحفي تقديم برنامج "مًعا"،  خدمة المجتمع

، كمسابقة في فعالياتها لمشاركة أولياء األمور
 حول هن محاضرةاحدإى مع ابني"، وتقديم "أتحد  
 ".ش الجنسي  "التحر  

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ة التقييم الذاتي، والتركيز على األولويات والعمل عليها بصورة أكبر، مع متابعة جودة التنفيذ.دق   •

 الخطة اإلستراتيجية.و بين خطط األقسام التشغيلية، ما الترابط  •

 م الطالب األكاديمي.المعلمات في الدروس؛ بما يضمن تقد  متابعة أثر برامج التنمية المهنية على أداء أغلب  •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 خالد بن الوليد االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Khalid Bin Alwaleed Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1962 سنة التأسيس

 809مجمع  – 909طريق  – 3676مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17680207 الفاكس 17684282 أرقام االتصال

 khalid.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 11–6 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12)الصفوف الدراسية 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 397 المجموع - اإلناث 397 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط والمحدود. االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - - 3 3 3 3 3 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فني ة 14إداري ات، و 9 عدد الهيئة اإلدارية

 46 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية التدريسلغة 

 اندراسي انعام في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات للصفين الرابع والخامس. •
 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •

 - االعتمادية )إن وجدت(

  الرئيسة في المدرسةالمستجدات 

تعاقب مديرة مدرسة، ومديرة مدرسة مساعدة في كل عام من األعوام الدراسية الثالثة  •
، كان آخرها تعيين مديرة مدرسة، ومديرة مدرسة مساعدة في العام الدراسي الماضية
2016-2017. 

 .2018لنظام معلم الفصل، واللغة اإلنجليزية في مارس  :نأولييْ  نيْ تعيين معلمت   •
 


