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 وحدة مراجعة أداء المدارس
 

ىيئة ضمان جودة التعميم والتدريب مجموع وحدات من  اتشكل وحدة مراجعة أداء المدارس جزءً 
(QAAETوىي ىيئة ،) تأسست بموجب مرسوم و  ، تتبع مجمس الوزراء وتخضع إلشرافو؛مستقمة وطنية

تختص الوحدة بتقييم ومراجعة ، 2009لعام  6، والمعدل بمرسوم ممكي رقم 2008لعام  32ممكي رقم 
 التعميم في مدارس البحرين. االرتقاء بمستوىاء المدارس من أجل أد
 

 عن:مسئولة وحدة مراجعة أداء المدارس 
 عنيا. تقييم جودة ما يتم تقديمو في جميع المدارس ورياض األطفال وتقديم التقارير 
 .إعداد مقاييس النجاح 
 .نشر أفضل الممارسات 
  األطفال.وضع التوصيات لتطوير أداء المدارس ورياض 

 
تشمل المراجعة مراقبة أداء المدارس وتقييم جودة ما يتم تقديمو في ضوء مجموعة من المؤشرات 

تتم المراجعات باستقاللية وموضوعية وشفافية، وتقدم معمومات ميمة لممدارس ورياض كما  الواضحة.
الجيود والموارد بوصفيا  األطفال عن جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير؛ لممساعدة في تركيز

 جزًءا من عممية تطوير المدارس؛ من أجل الرقي بمستوى األداء.
 

 :أحكاملمقياس من أربعة  ويتم منح درجات المراجعة وفقاً 
 التفسير وصف الدرجة

 .الباقي في األقل عمى وجيدة المجاالت، غالبية في ممتازة بأنيا النتائج أو تقديمو يتم ما الدرجة ىذه تصف (1) ممتاز

 .الباقي في األقل عمى ومرضية المجاالت، غالبية في جيدة بأنيا النتائج أو تقديمو يتم ما الدرجة ىذه تصف (2جيد )

، وقد يكون الحكم عمى تصف ىذه الدرجة مستوًى أساسيً  (3) مرض   ا من المالءمة وغالبية المجاالت ذات مستوى مرض 
 بعض  منيا بأنيا جيدة.

 .مالئم غير مستوى ذات المجاالت غالبية أو رئيسة ضعف مواطن ىناك (4) غير مالئم
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 المقدمة
 

وقد قام المراجعون أثناء فترة  مراجعين، سبعةأيام من قبل  ثالثةتم إجراء ىذه المراجعة عمى مدار 
وتحميل المراجعة بمالحظة الدروس، والنشاطات األخرى، واالطالع عمى أعمال الطالب المكتوبة وغيرىا، 

 العاممين بالمدرسةمع عن التحدث  البيانات المتعمقة بأداء المدرسة والوثائق الميمة األخرى، فضالً 
توصموا إليو من نتائج، وما أصدروه من ما ويعرض ىذا التقرير خالصة  والطالب وأولياء األمور.

  توصيات.
 

 خصائص المدرسة
 اسم المدرسة المنامة الثانوية لمبنات

 نوع المدرسة حكومية
 سنة التأسيس 1951

 الفئة العمرية سنة 18 -16
 االبتدائي اإلعدادي الثانوي

 (02- 0الصفوف الدراسية )
8 - - 

 عدد الطمبة الذكور - اإلناث 186 المجموع 186
 الخمفيات االجتماعية لمطمبة بين المتوسط ودون المتوسط

لكل عدد الشعب  الصف 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02
 عدد الشعب - - - - - - - - - 4 2 2 صف دراسي

 المدينة/القرية المنامة
 المحافظة العاصمة
 عدد الهيئة اإلدارية 11
 عدد الهيئة التعميمية 36

 المنهج المطبق منيج وزارة التربية والتعميم
 لغة التدريس المغة العربية

 المدرسةالمدة التي قضاها المدير في إدارة  سنوات 3
 االمتحانات الخارجية امتحانات وزارة التربية والتعميم

 االعتمادية )إن وجدت( -



 

   3                                                                                                             ىيئة ضمان جودة التعميم والتدريب
 2012مارس  7-5 –مدرسة المنامة الثانوية لمبنات  -تقرير المراجعة 

صعوبات ذوو 
 التعمم

اإلعاقات ذوو 
 الجسدية

الموهوبون 
وفًقا  أعداد الطمبة حسب الفئات التالية المتفوقون والمبدعون

 لتصنيف المدرسة
1 - 30 48 

  واختيار  ،التجاريةو لمواد األساسية الكل انتقال، واستقالة المعممات األوليات
 .11/2012في العام الدراسي الحالي  منسقات بداًل عنين

  في العام الدراسي الحاليفتح صف لمتعميم اإللكتروني.  
  08/2009فتح مركز لمتدريب والتطوير في العام الدراسي. 
  في العام  برامج تحسين األداء ضمن مشروع المدرسة البحرينية المتميزةتطبيق

 .الحاليالدراسي 

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 الممنوحة أحكام المراجعةسجل 
 

 
 
 

 مفتاح:
 : ممتاز1
 جيد: 2
 : مرض  3
 مالئم : غير4
 

 

 المجـــال الحكم: الوصف
 فاعمية المدرسة بوجه عام : مرض  3
 قدرة المدرسة عمى التحسن : مرض  3

 الثانوي/ بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

االبتدائي/ 
  األساسي

 اإلنجاز األكاديمي لمطمبة - - 3 3
 تقدم الطمبة في تطورىم الشخصي - - 3 3
 جودة وفاعمية عمميتي التعميم والتعمم - - 3 3
 تعزيزهو جودة تطبيق المنيج  - - 3 3
رشادىم - - 3 3  جودة مساندة الطمبة وا 
 فاعمية القيادة واإلدارة والحوكمة - - 3 3
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 أحكام المراجعة
 
 عمية بوجه عاماالف
 

  وأولياء أمورهم؟ الطمبةالمدرسة في تمبية احتياجات  مدى فاعميةما 
 

 مرض   3الحكم: 
السابقة في  ةمراجعمع مستوى أدائيا في ال، عامفي فاعميتيا بوجو  المرضي أداء المدرسةتوافق مستوى 

التفاوت في تطبيق حصمت عمى تقدير مرض  في جميع المجاالت؛ نتيجة حيث ، 2008 ديسمبر
في الدروس والتي جاءت المساندة المقدمة لمطالبات بفئاتين المختمفة و  ،التعميم والتعممإستراتيجيات 

، وجاء اكتسابين الميارات المستويات المتوقعةالطالبات  حيث حققت، يابالمستوى المرضي في أغمب
تتصرف  .والفيزياء الرياضيات مساقات في ومنخفًضا أغمب المواد األساسية مساقات في متفاوًتااألساسية 

تفاوت إال أن ، تمتزمن بالقوانين واألنظمةبالمدرسة، و وجودىن ولية خالل ؤ معظم الطالبات بوعي ومس
تطورىن  ، وأثر فيقمل من مشاركتين واألنشطة بأنفسين في الدروسثقتين لتنمية  ؛الفرص المتاحة

الدعم  برامجو االىتمام ببرامج التنمية المينية، في ا واضحة المدرسة جيودً إدارة الشخصي. تبذل 
 من الطالبات وأولياء أمورىن. ارضا جيدً  المدرسة وقد نالت .والمساندة

 
 

  عمى التحسن؟ االستيعابّيةالمدرسة  قدرةما مدى 
 

 مرض   3الحكم: 
، حيث جاءت السابقةالمراجعة  قدرتيا في مع عمى التحسن والتطور االستيعابّية قدرة المدرسةتوافقت 

بأداء  لالرتقاء وخطة تشغيمية لممدرسة ،أعدت خطة سنوية عامة المدرسةإدارة إن . بالمستوى المرضي
 التي برامج تحسين األداءل المدرسةإن تطبيق . توصيات المراجعة السابقة عمى بناءّ ؛ بوجو عام المدرسة
في بداية العام الدراسي  مشروع المدرسة البحرينية المتميزة لتعزيز ؛فريق التحسين التابع لموزارة ايقدمي
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تطبيق تدريب المعممات عمى و  ا،نسبيً  تنظيم آليات التقييم الذاتيفي ساىم ؛ 11/2012 الحالي
و ال توجد مؤشرات واضحة لالستفادة من تمك البرامج في إال أن؛ بوجو عام التعميم الفاعمةإستراتيجيات 

، وبالتالي عدم تحسن اإلنجاز األكاديمي والتطور الشخصي بصورة كافية تطوير عمميتي التعميم والتعًمم
عدم وجود المعممات األوليات لممواد . كما أن ؛ مقارنة بالمراجعة السابقةلمطالبات عن المستوى المرضي

وكذلك قدم  ،الحالي العام الدراسيفي الفصل الثاني من  نقل عدد ال بأس بو من المعمماتو ، األساسية
  .ذلك، ساىم في اتوإمكانالمبنى المدرسي ومحدودية 

 
 

 الطَّمبة إنجاز
 

  األكاديمي؟الطمبة في تحصيمهم نجاز إما مدى 
 

 مرض   3الحكم: 
حيث ، الدراسيةالمواد مساقات في معظم في االمتحانات الوزارية، تحقق الطالبات نسب نجاح مرتفعة 

وقد سجمت ، %100و %80 بينما  ،11/2012معام الدراسي لالفصل األول نسب النجاح في تراوحت 
جميع المستويات، في حين في  والمواد التجارية ،والكيمياء ،واألحياء ،المغة العربيةمساقات في  أعالىا

نسب جاءت و  .المستوى األول مساقاتفي  والكيمياء ،الفيزياءو  ،الرياضياتمساقات في  سجمت أدناىا
المستوى مساقات معظم في أعالىا ، وكان %55و %12تراوحت ما بين حيُث ؛ بصورة متفاوتةاإلتقان 
الرياضيات مساقات و  ،والفيزياء لطالبات المستوى األول ،اإلنجميزيةالمغة  مساقات في ، وأدناىاالثاني

 المستويات الحقيقيةعكست  المتباينةاإلتقان ونسب  المرتفعة النجاح إن نسب .لطالبات المستوى الثالث
 . والتعمم التعميمإستراتيجيات التفاوت في توظيف  ؛ نتيجةالدروسفي لمطالبات  المرضية

 
لمستوى باطالبات المسار العممي  تكتسبحيث ، اكتساب الطالبات لمميارات المختمفة تفاوت مستوىي

 ميارات القراءة والكتابة والتحدثو  ،المغة العربية مساقاتواألساليب البالغية في  ،الكتابةميارات الثاني 
 ا، بمستوى أفضل نسبيً المالحظة والتحميل واالستنتاجفي العموم كالعممية والميارات  في المغة اإلنجميزية،

اكتسابين في طالبات المستوى األول وخاصة  ،األخرىمميارات األساسية الطالبات لاكتساب مستوى من 
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 وتقنية المعمومات ،كما أن اكتساب ميارات االتصال. التي جاءت بصورة متدنية جًداالرياضيات ميارات 
 جاءت بصورة جيدة.

 
عند تتّبع نتائج الطالبات عمى مدى ثالثة أعوام متتالية، يتبّين إحرازىن التقدم المتوقع منين بمرور الوقت 

المغة العربية بصورة عامة، بينما  مساقاتاألساسية، وتستقر نسب النجاح المرتفعة في  في أغمب المواد
كما  ت والفيزياء في المستوى األول،الرياضيا مساقاتفي تتراجع و المغة اإلنجميزية،  مساقاتتتذبذب في 

وتتذبذب في المغة العربية عند انتقال الطالبات الى المستوى  ،أن نسب النجاح تتراجع في الرياضيات
 مركزأن  كما، الطالبات في الدروس واألعمال الكتابيةمستويات التفاوت في  عكساألمر الذي الثالث؛ 

ويتراوح بين المركز الثامن والمركز الثامن  ،متذبذب عمى الدواممستوى المدارس الحكومية المدرسة عمى 
 .عشر

 
نتيجة تفاوت ؛ تتناسب وقدراتين بصورة مرضية في أغمب المواد الدراسيةالتي مستويات التحقق الطالبات 

الطالبات المتفوقات عمى االىتمام والرعاية خالل تحصل المختمفة، حيث  ينالمقدمة لفئاتالمساندة 
 مما قمل من؛ المتدنيالتحصيل وخاصة الطالبات ذوات والبرامج بدرجة أكبر من بقية الفئات  ،الدروس

نجازىن  تحقيقين التقدم المتوقع منين   .األكاديميوا 
 
 

 ما مدى تقدم الطمبة في تطورهم الشخصي؟ 
 

 مرض   3الحكم: 
تمتزم معظم الطالبات بالحضور المنتظم لممدرسة، مع وجود نسبة محدودة من حاالت التأخر الصباحي 
التي تتخذ المدرسة اإلجراءات المناسبة حياليا. تشارك غالبية طالبات المدرسة في األنشطة الالصفية 

لطابور الصباحي وفي المجان المدرسية، كمشاركتين في تقديم فقرات اإلذاعة المدرسية، وفعاليات ا
والمجمس الطالبي، وفي لجنة النظام؛ مما ساىم في تمبية احتياجاتين واىتماماتين وصقل مواىبين، 
وانعكس عمى تطورىن الشخصي، إال أن مشاركتين في الدروس ظيرت بمستوى متباين؛ بسبب تفاوت 

 الفرص المتاحة لين. 
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رجيا، وتحافظن عمى نظافة الساحات تتصرف معظم الطالبات بوعي ومسؤولية داخل الصفوف وخا
وممتمكات المدرسة. وُتظير معظم الطالبات احتراًما متباداًل آلراء ومشاعر بعضين بعًضا، ولمعمماتين؛ 
نتيجة اىتمام المدرسة بتنمية القيم اإلسالمية لديين وتعزيزىا. أعربت العديد من الطالبات عن قمقين، 

صة دورات المياه؛ بسبب قدم المبنى المدرسي؛ مما يؤثر عمى وعدم ارتياحين من مرافق المدرسة وخا
 شعورىن باألمن واالستقرار النفسي. 

 
تمتمك غالبية الطالبات ثقة جيدة بأنفسين ظيرت بوضوح أثناء مشاركتين مًعا في إنجاز الميام خالل 

جريت لين في التعبير أالتي  المقابالتو العمل التعاوني، والمناقشات في الدروس، كدروس المغة العربية، 
عن آرائين في مستوى التدريس بالمدرسة. تقوم بعض الطالبات ببعض األدوار القيادية، وتساىمن في 
تحقيق مراكز متقدمة لممدرسة، مثل: تحقيقين المركز األول في مسابقة "جيبك والبحث العممي" بعنوان 

 "غير حياتك". 
 
 

 جودة ما يتّم تقديمه
 

  وفاعمية عمميتي التعميم والتعمم؟ما مدى جودة 
 

 مرض   3الحكم: 
لدى المعممات إلمام بالمادة العممية اتضح في العرض والشرح، والتسمل المنطقي في طرح األفكار، 
وتبسيط مفردات المادة؛ األمر الذي ساىم في تنمية اكتساب الطالبات الميارات والمفاىيم والمعارف بشكل 

طالبات في أىداف التعًمم، وتقديم األنشطة االستياللية في الدروس، وتعممن مناسب. تشارك المعممات ال
 عمى تحفيز الطالبات وتشجيعين؛ مما كان لو األثر في مشاركة الطالبات الفاعمة في أغمب الدروس.

 
تدير المعممات الدروس بصورة منظمة ومنتجة خاصة الدروس الجيدة، حيث التخطيط الجيد والتوزيع  

موقت بما يتناسب مع أىداف الدرس؛ مما انعكس عمى إحراز معظم الطالبات التقدم الواضح في الفاعل ل
بعض دروس العموم، والمغة العربية مقارنة بتقدمين في المغة اإلنجميزية والمواد التجارية. توظف معظم 
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التعمم التعاوني، إال المعممات إستراتيجيات تعميم وتعمم متنوعة، مثل: المناقشة والحوار والعصف الذىني و 
توظف الموارد التعميمية مثل: العرض اإللكتروني  أن التفاوت في التطبيق كانت السمة البارزة، كما

ثارة  و"التجارب العممية" و" البطاقات التعميمية"، في بعض الدروس؛ مما ساىم في جذب الطالبات، وا 
 وضيق مساحتيا قمل من فاعميتيا. دافعيتيم نحو التعمم، إال أن قدم مرافق المبنى المدرسي 

 
تتاح لمطالبات بعض الفرص الجيدة لتحدي قدراتين، وتنمية ميارات التفكير العميا لديين في الدروس، 
وخاصة الجيدة منيا من خالل مراعاة التمايز في األنشطة والتدريبات، والتركيز عمى دقة المالحظة 

عمى الرغم من مراعاة ذلك في  عمى تقدمين بصورة متباينة،والتفسير واالستنتاج والتحميل؛ مما انعكس 
 خطط الدروس. 

 
يتم تكميف الطالبات بالواجبات المنزلية والميام واألنشطة األخرى، التي يراعى في بعضيا المستويات 
المختمفة، وتتم اإلشارة إلييا في خطط الدروس، إال أن التفاوت في متابعتيا من حيث التصحيح المنظم 

 ديم التغذية الراجعة، قمل من فرص االستفادة منيا في تعزيز إنجاز الطالبات األكاديمي. وتق
 

تستخدم المعممات أساليب تقويم متنوعة في الدروس، خاصًة الجيدة منيا، كاألنشطة التقويمية الشفيية 
يا تتفاوت في الدروس والتحريرية، والتقويم المستمر؛ لمتأكد من فيم واستيعاب الطالبات مما تم تعممو، لكن

األخرى؛ مما انعكس في تمبية االحتياجات التعميمية لفئات الطالبات المختمفة بصورة متباينة، حيث أن 
الطالبات ذوات التحصيل المتدني الالتي لم يحظين بالدعم والمساندة الكافيين مقارنة بالفئات األخرى 

 مستوى تقدمين في تمك الدروس. خاصة في الدروس المرضية وغير المالئمة؛ مما قمل من
 
 

 ما مدى جودة تطبيق وتعزيز المنهج لتمبية االحتياجات التعميمية لمطمبة؟ 
 

 مرض   3الحكم: 
تقدم المدرسة خيارات متعددة من األنشطة الالصفية؛ لتنمية خبرات الطالبات الداعمة لممنيج من خالل 
برنامج جموب، والبورصة المدرسية، ومشاركتين في المسابقات الخارجية، مثل: "مسابقة األزياء الشعبية" 

لجنة "صديقات مركز مصادر التي أحرزت فييا الطالبات مراكز متقدمة، وتفعيل المجان المدرسية، مثل: 
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التعمم"، واألنشطة الداخمية الرياضية والثقافية، مثل: "الميرجان الترفييي الرياضي" و"التحقيق الصحفي"، 
 إال أن الرحالت الطالبية كانت محدودة. 

 
من تساىم طريقة تقديم المنيج في إعداد الطالبات لممرحمة التالية من التعميم أو التوظيف بصورة مالئمة 

خالل الدروس، ودروس اإلبداع والمساىمة في المسابقات المختمفة؛ مما أدى إلى تفاوت مستوى إتقان 
الميارات األساسية التي جاءت بمستوى أقل في المغة اإلنجميزية والرياضيات مقارنة بمستوى إتقان 

ما في دروس المغة العربية ميارات المغة العربية والعموم. يتم الربط بين المناىج والتطبيقات الحياتية ك
والعموم والمواد التجارية، مثل: "عندما تصبح الطالبة عروًسا" بدرجة أكبر من الربط بين المواد الدراسية 

 األخرى، كالربط بين العموم والرياضيات.  
 

لتبسيط المحتوى الدراسي، وتتابع الخطط الزمنية لتطبيق  توفر المدرسة بعض المذكرات اإلثرائية؛
مناىج، لكن مراجعتيا وتقييميا لممناىج لم تكن كافية لتمبية احتياجات الطالبات التعميمية المتغيرة؛ األمر ال

 الذي قمل من فرص إثراء خبراتين وجذبين نحو التعمم.
 

تُفعل المدرسة بيئتيا بما يثري المنيج من خالل االىتمام بالمساحات الخضراء، والجداريات، والوسائل 
واالحتفاء بإعمال الطالبات في الصفوف ومرافق المدرسة األخرى بصورة مناسبة. تعمل التعميمية، 

المدرسة عمى تنمية فيم الطالبات لمحقوق والواجبات والشعور باالنتماء من خالل البرامج اإلرشادية، 
لخاصة وبرامج اإلذاعة في الطابور الصباحي، واالحتفال باليوم الوطني، والمساىمة في صنع األوشحة ا

بميرجان البحرين أواًل؛ مما انعكس عمى تطورىن الشخصي بوجو عام، وعزز من سموكين خالل الدروس 
 وخارجيا.

 
 

 رشادهم؟   ما مدى جودة مساندة الطمبة وا 
 

 مرض   3الحكم: 
تقوم المدرسة بتنظيم برنامج تييئة لمطالبات المستجدات مدة أسبوع، يتم خاللو دعوة أولياء األمور؛ 
لمتعريف بمرافق المدرسة المختمفة، ومتطمبات الدراسة في المرحمة الثانوية، ونظام توحيد المسارات، وآلية 
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كما تقوم المدرسة بتييئة  التواصل مع المدرسة؛ مما ساعد الطالبات عمى االستقرار بيسر وسيولة.
مساعدة طالبات المستوى األول الختيار ، حيث تقوم بطالباتيا لممرحمة التالية من التعميم بصورة جيدة

المسارات المناسبة، وتييئة طالبات المستوى الثالث لممرحمة الجامعية، عن طريق تنظيم المحاضرات 
 لبوليتكنيك. بالتعاون مع بعض الجيات كجامعة البحرين، وجامعة ا

 
ُتمبي المدرسة االحتياجات الشخصية لمعظم الطالبات بصورة جيدة، كـتقديم معونة الشتاء، والوجبات 
المجانية لممحتاجات منين، في حين أن تمبيتيا لالحتياجات التعميمية لم تكن بالمستوى نفسو، حيث 

ى ذلك، فإن دروس التقوية لذوات تفاوتت مساندة الطالبات بفئاتين المختمفة خالل الدروس، عالوة عم
التحصيل المتدني ال تحقق الفائدة المرجوة منيا، مقارنة بما تحققو البرامج المقدمة لمموىوبين والمتفوقين 
ضمن حصص اإلبداع؛ لعقدىا بصورة متزامنة في الحصة األخيرة، حيث تتوزع طالبات الصف الواحد 

 ات ودافعيتين.عمى جميع البرامج، والتفاوت في حماس الطالب
 

يقدم مكتب اإلرشاد االجتماعي خدمات لمطالبات من خالل القيام بالزيارات الصفية اإلرشادية، 
ومساعدتين في حل مشكالتين، مثل: الحاالت النفسية الناتجة عن الخالفات األسرية،  وكذلك تطبيق 

حسين سموك برامج تعديل السموك كبرنامج "العويزه" لمحد من تأخر الطالبات؛ مما كان لو األثر في ت
عمى المستوى  طالعيمإلتتواصل المدرسة مع أولياء أمور الطالبات أغمب الطالبات وزيادة انضباطين. 

التحصيمي والسموكي لبناتيم بصورة منتظمة عن طريق اليوم المفتوح، والساعات المكتبية لممعممات، 
 الدرجات النصفية والنيائية. وخدمة الرسائل النصية القصيرة، واالتصاالت الياتفية، وتزويدىم بسجل 

 
تتأكد المدرسة من أن جميع منتسبات المدرسة يعممن في بيئة صحية آمنة بصورة مرضية، حيث يتم 
التأكد من نظافة المبنى، وحصر األمراض الوراثية والمزمنة لمطالبات وتقديم الرعاية الصحية األولية، 

رسي، وتأخر الصيانة لمرافقو، وعدم تدريب الطالبات ومتابعة المقصف المدرسي؛ إال أن قدم المبنى المد
يقاف السيارات بالقرب من دورة مياه الطالبات قد يشكل ا  وخاصة المستجدات منين عمى خطة اإلخالء، و 

 خطًرا عمى منتسبات المدرسة. 
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 والحوكمة القيادة واإلدارة
 

  ر ما مدى فاعمية القيادة واإلدارة والحوكمة في تعزيز اإلنجاز األكاديمي والتَّطوُّ
حداث التَّحسُّن في المدرسة؟  الشخصي وا 

 
 مرض   3الحكم: 

لدى المدرسة رؤية ورسالة تركزان عمى اإلنجاز، تمت صياغتيما بمشاركة منتسبات المدرسة، وأولياء 
، متضمنة جميع مجاالت العمل المدرسي، بنيت 11/2012األمور. كما لدييا خطة سنوية لمعام الدراسي 

عمى أساسيا الخطة التشغيمية؛ لتحسين أداء المدرسة مشتممة توصيات المراجعة السابقة، ويتم متابعة 
تنفيذ أنشطتيا وبرامجيا. وعمى الرغم من وجود لجنة لمتقييم الذاتي بالمدرسة، تقوم بتقييم بعض البرامج 

؛ إال أنو لم تتم االستفادة من والفعاليات، وتمسح واقع المدرسة وفق مشروع المدرسة البحرينية المتميزة
 نتائج التقييم في بناء خطة إستراتيجية لممدرسة.

 
تميم إدارة المدرسة وتحفز منتسباتيا في جو من االحترام والتقدير، فقد حرصت إدارة المدرسة عمى تعزيز 

لتطوير والتحسين الشفافية، والتشاركية في العمل والتأكيد عمى الجوانب اإلنسانية وبث روح الدافعية نحو ا
بشكل  جيد، إضافًة إلى تفويض الصالحيات، كتفويض إحدى معممات العموم اإلنسانية لمقيام بميام 
المديرة المساعدة، واختيار بعض المعممات كمنسقات ألقسام المواد األساسية لسد النقص في المعممات 

ممعممات بما يتناسب واحتياجاتين، بتنفيذ األوليات بالمدرسة. تيتم المدرسة ببرامج رفع الكفاءة المينية ل
الورش التدريبية الداخمية في جمسات التطوير الميني بمركز التدريب بالمدرسة، كورشة التمايز في التعمم. 

ر ىيئة يإضافة إلى المشاركة في الورش الخارجية، مثل: ورشة "مواصفات الحصة الجيدة وفق معاي
ة "اإلدارة الصفية"، إال أن عدم استقرار المعممات بالمدرسة أدى إلى ضمان جودة التعميم والتدريب"، وورش

 انعكاس أثرىا بصورة غير كافية عمى عمميتي التعميم والتعمم.
 

يتم توظيف الموارد المالية والمرافق المدرسية المتاحة لخدمة العممية التعميمية بصورة مناسبة؛ كالمختبر، 
الغرفة المرفقة بو كصف إلكتروني؛ إال أن صغر مساحة تمك ومركز مصادر التعمم واالستفادة من 

 المرافق ومحدودية تجييزاتيا قمل من فاعميتيا. 
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تستطمع المدرسة آراء أولياء األمور، وأعضاء مجمس اآلباء، والطالبات حول اليوم المفتوح، وتقيس نسبة 
باء في تغيير المكيفات، واستطمعت الرضا حول أداء القيادة، وتستجيب لمقترحاتيم كاستجابتيا لمجمس اآل

آراء الطالبات في الواجب المنزلي، وميرجان أىاًل بالعيد، كما حرصت عمى تكريم بعض أولياء األمور 
 عمى حضورىم الدائم في الفعاليات المختمفة؛ مما انعكس عمى رضاىم الجيد عن المدرسة.

 
المعممين بالمنامة، وبنك المشرق،  تتواصل المدرسة مع بعض الجيات في المجتمع المحمي كمركز

ومجمس التعميم العالي من خالل تنظيم المحاضرات لمطالبات، إال أن ذلك التواصل لم يساىم بدرجة كافية 
في إثراء خبرات الطالبات. ويبرز دور المجموعات االستشارية كالمجنة الفنية ومجمس اإلدارة في الدعم 

لقضايا ذات الصمة بالتحسين والتطوير، كما تستفيد المدرسة من المقدم لقيادة المدرسة، في مناقشة ا
؛ نظًرا لحداثتو.  خدمات فريق تحسين األداء الخارجي؛ ولكن لم ينعكس أثره بشكل كاف 
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 مواطن القوة الرئيسة بالمدرسة
 

  الحقيقية لمفيم ارتفاع نسب النجاح في االمتحانات الوزارية، وانعكاس ذلك عمى المستويات
واد المختمفة الجيدة التي برزت في بعض مساقات المفة لدى معظم الطالبات في الدروس والمعر 

 وخاصة العممية منيا

 ي ومسؤولية داخل الصفوف وخارجياالسموك العام لمطالبات، وتصرفين بوع 

 جدات، والتواصل مع أولياء األموربرامج التييئة المقدمة لمطالبات المست 

 .المساندة المقدمة لمطالبات عندما تكون لديين مشكالت 
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 التوصيات
 

 بهدف التَّحسُّن، يجب عمى المدرسة:
 

 :تطوير إستراتيجيات التعميم والتعمم، بحيث تضمن 
 والفيزياء إكساب الطالبات الميارات األساسية في مساقات الرياضيات -
 عل؛ لتمبية االحتياجات التعميميةتوظيف التقويم الفا -
 يارات التفكير العميا بدرجة أكبرتحدي القدرات، وتنمية م -
 لية بدرجة أكبر.ؤو تنمية الثقة بالنفس، وتحمل المس -

 مفة، وخاصة ذوات التحصيل المتدنيتقديم الدعم والمساندة لفئات الطالبات المخت 

 مؤشرات ستراتيجية وفق االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في تطوير الخطة السنوية إلى خطة إ
 أداء واضحة

 تسبات المدرسة من المبنى المدرسيتقديم الدعم والمساندة لممدرسة؛ لضمان سالمة وأمن من 

  في المعممات األوليات لمواد المغة العربية، والمغة  البشرية والمتمثل في المواردسد النقص
 اإلنجميزية، والرياضيات، والعموم.

 
 
 
 


