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  المقدمة

 

إجراء هذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب ب
األخرى، نشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين،ثمانية أيام من قبل  ثالثةعلى مدار 

فضاًل عن المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى،  طلبةواالطالع على أعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من  بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور. موظفينمع ال مقابالت التي تجرىال

  نتائج، وما أصدروه من توصيات.

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  0 مرض    8 جيد  0 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الحكم

 المجال
 بوجه عام

 ثانوي/ال

 العالي

 اإلعدادي/

 المتوسط

 االبتدائي/

 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  - - 2 2
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي - - 1 1

 التعليم والتعلم - - 2 2
 جودة العمليات الرئيسة

رشادهم - - 1 1  مساندة الطلبة وا 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة - - 1 1

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  0
 الفاعلية العامة للمدرسة 8

0 

8 

0 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
      )8332 - 8300(               )8300 - 8304(                  )8302 - )... 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /لى الشمول والتمامتدل ع الجميع تقريًبا  /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم 

 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(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  مستويات أداء متميزة في االمتحانات  الطالباتتحقيق
 الوزارية، في الغالبية العظمى من المساقات.

 في  نتائجهاالستفادة من و ، وليتهوشمالتقييم الذاتي  دقة
أولويات التطوير ة وفق ستراتيجيإلابناء الخطة 

مجاالت العمل  بقوة على اوالتحسين، وانعكاسه
، التي حافظت عليها لتستمر في المستوى المدرسي
 المرتفع.

   ز خبرات الطالبات باألنشطة الالصفية المتعددة يتعز
الحتياجاتهن التعليمية على اختالف فئاتهن،  ةمناسبالو 
االحتياجات المتميز للطالبات ذوات الدعم تقديم و 

 .الخاصة

 ساليب األو  ،ستراتيجياتاإلف معظم المعلمات يتوظ
 ة فيهاالطالب تفاعلة التي جعلالمتنوعة و ال تعليميةال

 هنالتي ساهمت في إكسابو  لعملية التعليمية؛ل امحورً 

في الدروس  خاصةً  ،والمعارف ،والمفاهيم ،المهارات
 ،أغلب دروس المساقات العلمية ، فيالممتازة والجيدة

 في فاعلية أساليب التقويم، جاءتفي حين  والتجارية،

المقدمة التعليمية  مساندةالو  التعلم، وقت استثمار
 في بمستوى أقل المنخفض التحصيل لطالبات ذواتل

 الدروس.بعض 

 الطالبات، من حيث  بروز السمات الشخصية لدى
تواصل الو  بالنفس،الثقة سلوك المتميز، و التزامهن ال

على تحمل المسئولية، وتمثل قيم  ةمقدر المًعا، و 
التزام و  ،عتزاز الكبير بالثقافة البحرينيةاالمع  ،المواطنة

 قيم اإلسالمية.ال
  حظو المدرسة برضا ممتاز من قبل الطالبات وأولياء

 األمور عما تقدمة.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 الطالبات المتميزة في االمتحانات الوزارية، في الغالبية العظمى من المساقات. مستويات  

 م ي  وتواصلهن مًعا، ومقدرتهن على تحمل المسئولية، وتمثلهن ق   ،وثقتهن العالية بأنفسهنالطالبات المتميز،  سلوك
 مع اعتزازهن الكبير بالثقافة البحرينية وقيمهن اإلسالمية. ،المواطنة

 أولويات التطوير والتحسين، وانعكاسه وفق  يستراتيجي المبنإلا ها، وتخطيطلواقع المدرسة تقييم الذاتي الدقيقال
 . مجاالت العمل المدرسيبقوة على 

   عالوةً الطالبات، ومناسبتها الحتياجاتهن التعليمية على اختالف فئاتهن،  ع األنشطة والبرامج المعززة لخبراتتنو 
  والحاالت الخاصة. ،ذوات اإلعاقةلطالبات الفائقة لالرعاية على 

  
 

 التوصيات
  والكتابة. ،القراءة مهارت ي: ؛ خاصةبصورة أكبر الطالبات مهارات اللغة اإلنجليزيةإكساب 

 عمليات التعليم في ، بصورة أكبر ز المنشودلتحقيق التمي   ؛في تحدي قدرات الطالبات نشر الممارسات الفاعلة
 بحيث تشمل:والتعلم، 

 توظيف التقويم من أجل التعلم 
 ة يجانتالتعلم؛ بصورة أكثر إ إدارة وقت 
 لطالبات ذوات التحصيل المنخفض داخل الصفوفل المساندة التعليمية. 

   معظم األقسام األكاديمية، خاصة اللغتين العربيةللبشرية المتمثل في المعلمات األوليات افي الموارد  النقص سد، 
 والرياضيات، والمواد التجارية. ،واإلنجليزية

 
 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  القوة، وتلك الكبير بجوانب المدرسية القيادةوعي 

وفق  للتطويرومواكبتها  تطوير، تحتاج إلى التي
العمل  على أولويات، مركز نظام مؤسسي قوي

يفوض الصالحيات، ويعمل على مواجهة ، المدرسي
 الموارد نقصالتحديات، كقدم المبنى المدرسي، و 

لألقسام  المعلمات األوليات في المتمثل البشرية

اللغتين العربية واإلنجليزية  األكاديمية، خاصةً 
 .والرياضيات، والمواد التجارية

 من واالستفادة الدقيق والشامل، الذاتي التقييم عمليات 

 تشغيلية،الو  ،ستراتيجيةاإلخطط ال بناء في نتائجه

 دقيقة.ال متابعةالووآليات  ،فاعلةال برامجال ذات

  من المركز الخامس عشر إلى  ترتيب المدرسةتقدم
مؤشر نسب النجاح في بالمركز الخامس 
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على مستوى المدارس الثانوية  االمتحانات النهائية
الفصل الثاني من العام الدراسي  للجنسين في

2112-2112. 

 استمارة في ألدائها المدرسة لتقييمات الكبير التطابق 

فريق  أصدرها التي األحكام مع الذاتي، التقييم
 المراجعة.
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  المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  في االمتحانات الوزارية في العام  الطالباتتحقق
نسب نجاح مرتفعة في جميع  2112-2112الدراسي 

 بينما تراوحت مساقات المواد األساسية والتجارية، 
 . %111و 68%

 ومرتفعة جًدا فيتحقق الطالبات نسب إتقان مرتفعة ، 
مساقات المواد األساسية  الغالبية العظمى من

وهي نسب تتوافق مع نسب النجاح في  والتجارية،
 %22بين ما تراوحت حيث  معظم المساقات،

( بالمسار 313، كان أعالها في مساق )مهر%111و
باستثناء بعض ، (112 فيز)وأقلها في مساق التجاري، 

المساقات التي جاءت نسب اإلتقان فيها متوسطة 
( بالمستوى الثاني 212مساق )عربومنخفضة، مثل: 

(، 212مساق )إنجو ، %32بنسبة  ر األدبيفي المسا
 المرتفعة منها ، وقد عكست هذه النتائج%11 بنسبة

مستويات الطالبات في الدروس الجيدة والممتازة التي 
شكلت نصف الدروس، كمعظم دروس العلوم، واللغة 

 والمواد التجارية. ،العربية
  تحقق طالبات المستوى الثالث الثانوي في االمتحانات

، 2112-2113ة في األعوام الدراسية من الوطني
مستويات متفاوتة في اللغة العربية، ومتدنية في اللغة 

 وحل المشكالت. ،اإلنجليزية

 والمعارف في  العلمية، تكتسب الطالبات المهارات
، متفاوتة بمستوياتوالتخصصية  ،األساسية المواد

 على النحو التالي: حيث ظهرت

حساب ما في جيد، كالعلمية بمستوى مهارات ال -
ممتاز بمستوى السرعة المتجهة في الفيزياء، و 

 في تصنيف الصخور الرسوبية في األحياء. 

جيد في تحليل بمستوى مهارات اللغة العربية  -
في تطبيقات ممتاز بمستوى النص النثري، و 

 كإعراب الجمل. ،القواعد النحوية

إيجاد  فيكما  جيدبمستوى مهارات الرياضيات  -
وحل المعادالت المثلثية،  ،القطع الزائدمعادلة 

في إجراء العمليات الحسابية على أقل بمستوى و 
تطبيق قواعد في ، و بالمستوى األول المصفوفات

 االشتقاق في المسار التجاري.

، مرضيةبمستويات مهارات اللغة اإلنجليزية  -
في  جيدبمستوى و في القراءة والكتابة، خاصة 

إنج مساق )، كما في مساقات المسار التجاري
212). 

ما ك ،ممتازةجاءت بمستويات المهارات التجارية  -
معرفة المتطلبات اإلدارية للمشروع، في 

والدفع اإللكتروني،  ،ومهارات المقابلة الشخصية
 .(211تام)مساق:  فيكما جيدة بمستويات و 

األدبي  في المسارمهارات العلوم اإلنسانية  -
في معارف العلوم  بمستوى جيد ظهرت

العلوم في مرٍض بمستوى ، االجتماعية
 .اإلنسانية

  ،تستقر نسب نجاح الطالبات المرتفعة في الرياضيات
مع تقدمها في العلوم، واللغة العربية والمواد التجارية، 

 على مدار ثالثة فصول دراسية.واللغة اإلنجليزية، 

  تقد م ترتيب المدرسة من المركز الخامس عشر إلى
لعام الدراسي من االمركز الخامس في الفصل الثاني 

االمتحانات ب، في مؤشر نسب النجاح 2112-2112
 النهائية.
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 واألعمال الكتابية بصورة  ،تتقدم الطالبات في الدروس
جيدة، كما في معظم دروس العلوم، واللغة العربية، 

 ،الثاني :المستويينب الرياضياتو ة، والمواد التجاري
، ويتفاوت في المستوى األول يةمرضبصورة و  ،والثالث

 ا. كمبصورة عامة تقدمهن في دروس اللغة اإلنجليزية
 بمستوىوالتجاري  ،تتقدم طالبات المسارين العلمي

 أفضل، من تقدم طالبات المسار األدبي.

 وفق قدراتهن التعليمية المختلفة الطالبات معظم  تتقدم
؛ خارجهامستويات أعلى من المتوقع داخل الصفوف و ب

 خاصة  طالبات المستوى الثالث.

  والموهوبات بصورة جيدة في  المتفوقاتتتقدم الطالبات
أغلب الدروس، وتقدًما متميًزا في البرامج اإلثرائية 

ذوات  الطالبات ، بينما تتقدمومراكز اإلبداع الفاعلة
أغلب التحصيل المنخفض بصورة متفاوتة في 

  .ألعمال الكتابيةوا ،الدروس

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 كساب الطالبات المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية، خاصًة مهارتي القراءة والكتابة. إ 

  ذوات التحصيل المنخفض.التقدم الذي تحققه الطالبات  

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  في الحياة ودافعية  ،كبير بحماس الطالباتتساهم
الدروس، بمشاركتهن الفاعلة في المدرسية، 

والمسابقات،  ،واألنشطة والمجالس، ،واللجان
 :مثلوالبرامج المتعددة وفق ميولهن ومواهبهن، 

مجلس الطالبات، اإلذاعة الصباحية، و أنشطة 
 لتعزيز حقوق الطفل، ؛والمسابقة الوطنية األولى

 والعالمية، ،مشاركات الخارجيةال إضافة إلى
المركز الثالث ك، وتحقيقهن فيها مراكز متقدمة

، لبطولة االتحاد اآلسيوي في أبو ظبي للتايكوندو
"المدارس الدولية ، كجائزة الدولية نيلهن الجوائزو 

في  اتهنمساهمو  ،المعتمدة" من المركز البريطاني
وتفعيل  ،تنظيم المعارضك ،الحمالت التطوعية

مثل:   ، والمشروعات التطويرية،اإلبداعمراكز 

، Trade Questبورصة ال، و "أصيلة أميمة"
نجاز البحرين  .وا 

  الغالبية تتمتع الطالبات بثقة كبيرة بأنفسهن في
دوار الدروس، برزت خالل توليهن األالعظمى من 

القيادية والعمل باستقاللية في مجموعات العمل 
في تنفيذ المشروعات الذاتية  الصفية، ومبادراتهن

والتنفيذ  ،التجارية المصغرة، إضافة في التخطيط
مراكز رواد كما في  ،للمشروعات المستقبلية

كبير في  ساهم بشكلٍ كل ذلك ؛ األعمال وأصيل
براز وتحملهن المسئولية  ،خصياتهنبلورة ش وا 

بداء  ،التعبيرقدرتهن على   آرائهن بطالقة فائقة.وا 

  تشعر الطالبات باألمن النفسي؛ نتيجة الرعاية التي
 ،يحظين بها من قبل الهيئتين اإلدارية والتعليمية

بالسلوك الحسن، والوعي، المتمثل في وتحليهن 
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 ،المتبادل فيما بينهنت القائمة على االحترام العالقا
دراكهن  الكبيرة في المحافظة المشتركة المسئولية وا 

 .على ممتلكات المدرسة ونظافتها

 بأنظمة المدرسة  تلتزم الغالبية العظمى من الطالبات
حضورهن المنتظم إلى  انعكس علىوقوانينها؛ 

، وتفاعلهن المدرسة، والتزامهن المواعيد المحددة
 ، والمشروعاتالبرامجطة اإليجابي الكبير مع أنش

"انضباطي بصمة"،  :يكمشروع  ، التشجيعية
 و"انضباطي سر نجاحاتي".

  ،تبدي الطالبات فهًما متميًزا لتراث البحرين وثقافتها
 ،ويلتزمن القيم اإلسالميةقيم المواطنة، ويتمثلن 

كما كالتعاون؛ نتيجة فاعلية البرامج المقدمة لهن 
وتنظيمهن  وطن واحد"،المخيم الكشفي" يجمعنا في 

"سلوكي مثل:  ،العديد من البرامج التي تعزز القيم
"، راقية بأخالقي"، و"أميمة أمانة"مرآتي"، وبرنامج 

ثرائهن  ،البيئة المدرسية بالوسائل والمجسمات وا 
أميمة الدائم "كمعرض  ،األركان التراثيةخاصة 

ساهم في تنمية الموروث الذي ي؛ للتراث والحضارة"
   .يهنني لدالبحري

  الطالبات قدرة جيدة على التعلم الذاتي معظم تظهر
من خالل استخدام ركن التعلم الذاتي في مركز 

، وعمل (Think Link)مصادر التعلم، وموقع 
، (Hello yellow) :مثلوالمشروعات، البحوث 

وفي المواقف التعليمية بصورة  ،(Regrow)و
لدى فئة ذاتها  الفاعليةإال أنها لم تكن ب ،واضحة

 .الطالبات ذوات التحصيل المنخفض
  تعمل الطالبات بانسجاٍم مًعا، وتظهر مهارات

التواصل فيما بينهن في األنشطة الجماعية في 
مساندة في  خاصةً الغالبية العظمى من الدروس، 

النقاشات الهادفة، في عند التعلم، و بعًضا بعضهن 
دارة و  وتقبلهن للتقييمات من قبل ، اتالحوار ا 

على  والتعاون عند أداء التجارب، عالوةً بعضهن، 
 ،ون المتميز في األنشطة الجماعية والتطوعيةاالتع

قامة مهرجان عيد  ،كحملة تنظيف ساحل القلعة وا 
 األضحى المبارك بمعهد األمل للتربية الخاصة.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

  لتعلم الذاتي بصورة أكبر.   اعلى  بفئاتهن المختلفة الطالباتقدرة    
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 جيد"والتعلم  التعليم" 

 
 مبررات الحكم

 

  ستراتيجيات وأساليب تعليميةإتوظف معظم المعلمات 
لعملية الطالبات محور ا كانت فيها وفاعلة ،نوعةمت

جل التعلم والمناقشة، أ، مثل: السؤال من التعليمية
االستقصاء، التعلم بوالحوار، والتعلم التعاوني، و 

ساهمت في كلها ؛ العلمي الذهني، والتجريب والعصف
 خاصةً  ،والمفاهيم والمعارفإكساب الطالبات المهارات 

في الدروس الممتازة والجيدة كأغلب دروس المساقات 
 ت المعلمات فيفي حين تفاوت ،العلمية والتجارية

 في دروس اللغة اإلنجليزية. هاتفعيل
  الموارد التعليمية المتاحة معظم المعلمات توظف

والعروض اإللكترونية، واألفالم التعليمية، والمجسمات، 
والعينات، والوسائل التي تزخر بها الصفوف، والمرافق 

 أساليب تحفيز وتشجيع متنوعةالمدرسية. كما يوظفن 
زادت من دافعية الطالبات نحو المشاركة الفاعلة، 

، "سوق الشطار"وبطاقات  ،األلقاب التشجيعيةمثل: 
الربط بين المواد  إلى تفعيلهن. إضافًة والهدايا الرمزية

الدراسية، كربط اللغة اإلنجليزية بالمواطنة في اختيار 
المهن لخدمة الوطن، وربط االجتماعيات بالتربية 

 .التمييز بين األدياندرس  اإلسالمية في

  ،حيث من ُتدير معظم المعلمات دروسهن بفاعلية
والتسلسل للمواقف التعليمية، التخطيط المنتظم 

وتنفيذ األنشطة  ،تحقيق أهداف الدروسمنطقي في ال
نت التي مك  بمشاركة الطالبات في مجرياتها؛ الصفية 
في حين  الدروس،المكتسبة في المهارات من  هنمعظم
التعلم فيها، من حيث  بإدارة وقتبعض الدروس تأثرت 
 اإلطالة.

   التحريرية والشفهيةفاعلة التقويم الأساليب عت تنو ،
ما في ك ،الذاتيةوالتقويمات جماعية، الفردية و ال

 ؛تقويم األقرانو  ،الحساب المعرفي لقياس أثر التعلم
وقد ساهمت كل تلك األساليب في تعلم الطالبات بما 

في  خاصةً  ،في معظم الدروسقدراتهن و يتناسب 
المسارين: العلمي والتجاري، عدا بعض دروس 
المستوى األول، والمسار األدبي التي جاء أثر التقويم 

 فيها بمستوى أقل.

  وتتم االستفادة من نتائج التقويم في تلبية احتياجات
حيث تحظى المتفوقات بفرص  ،الطالبات المتفوقات
نما لم تول  المعلمات رعاية كافية ، بيأفضل من أقرانهن

 .نحفضذوات التحصيل الملطالبات ل

  تتنوع األنشطة الكتابي ة التعزيزي ة واإلثرائي ة التي ُيراع ى
ويتم  تصحيحها في أغلبها التمايز في معظم المواد 

تقديم التغذية الراجعة الهادفة؛ تلحق ب، و منتظمةبصورة 
االحتياجات  ويستفاد من نتائج ذلك كله في تلبية

 التعليمية لدى معظم الطالبات.  

   ي المعلمات مهارات التفكير العليا لدى الطالبات تُنم
كالعصف الذهني، والتفسير، واالستنتاج  ،بصورة جيدة

، والخرائط كما في الرياضيات العلمي، وحل  المشكالت
تصنيف القواعد النحوية في استنتاج كالمفاهيمية، 

المقارنة والتوقع في مهارت ي: العربية، و الخبر في اللغة 
 .العلوم

  تساند المعلمات الطالبات بفئاتهن التعليمية المختلفة
الدروس بتقديم معظم في  هنتحدى قدراتوت ،بفاعلية

 أنشطة متمايزة تتضمن أسئلة تحليلية واستنتاجية، مع
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التدرج في ، و نماط التعلم والذكاءات المتعددةأمراعاة 
لطالبات ذوات لالمساندة المقدمة  ن، إال أعرضها

بعض بالفاعلية ذاتها في لم تكن التحصيل المنخفض 
 الدروس.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  للطالبات ذوات التحصيل المنخفض بصورة أكبرالمساندة المقدمة. 

  بصورة أكبر الدروسالتعلم في إدارة وقت. 
 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  طالباتها التعليمية، بصورة  احتياجاتالمدرسة ُتلبي
نتائج من حيث االستفادة من تحليل  ،متميزة

في تصنيفهن حسب  االختبارات التشخيصية
األكاديمي  هنتقدممع متابعة  الفئات التعليمية،

بصورة دقيقة، وتقديم البرامج العالجية واإلثرائية 
المتنوعة، كدروس التقوية في المواد األساسية، 

واحتضانها طالباتها  ،أرشدوني للنجاح"" برنامجو 
والموهوبات بمشاركتهن في العديد من المتفوقات 

 ،"بإتقاني أتميز"مثل:  ،والمشروعات ،البرامج
وتنظيم مسرح"، ومركز "فن ال، "الكيمياء المرحة"و

المعارض الفعاليات والورش والمشاركة في 
أميمة" إبداعات معرض " :مثل ،الداخلية والخارجية

؛ مما كان له األثر في عرض العلمي"و"الم
 مراكز متقدمة في العديد من المسابقات. هنتحقيق

  المرحلة بدًءا من تحتضن المدرسة طالباتها الجدد
 ،امج فاعلةبر بتتواصل معهن  حيث ،اإلعدادية
و"بخطوات ثابته "على شرفات الثانوية" مثل: 

بنظام توحيد ومن ثم  تعرفهن  ،نمضي مًعا"
 انين المدرسةو قبو ، حال التحاقهن بها المسارات

متميزات الطالبات الوعرض تجارب ، وأنظمتها
متقدمة في برامج المراكز الحاصالت على الو 
(Tradquist)، بحضور وغيرها، و  "إنجاز"و

ساهم في استقرارهن بسهولة  مما ؛أمورهن أولياء
 ويسر.

  ُالجامعية أو  ةالمدرسة طالباتها للمرحل د  ع  ت
في مشروع  تتمث لالتوظيف ببرامج متنوعة، 

 ،نقل التجارب العلمية والمهنيةل"مهنتي مستقبلي" 
، إضافة إلى الجماعات ""خريجات أميمة :مثل

، وجماعة (Omayma fly) مثل: ،المهنية
 ،الميدانية للجامعات والمعاهد الطب، والزيارات

 .نفسيةالرشادية و اإل محاضراتالعمل و الوورش 

  المدرسة االحتياجات الشخصية للطالبات تدعم
العينية، والمادية بصورة متميزة المساعدات بتقديم 

، كما تنفذ بهمة عالية ومبتكرة كزي  التخرج
عديل ، والبرامج المتنوعة الموجهة لتالمشروعات

 ،، وحل المشكالت على اختالف أنواعهاالسلوك
 ، عالوةً "وملكات األخالق"، "بسلوكي أرتقي"مثل: 

تكيت"، "فن اإل، مثل: رشادعلى تقديم حصص اإل
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ولي حاالت الطالبات تُ كما  "والصحبة الصالحة"،
األسري  كالتفكمشكالت عانين من يالالتي 

اهتماًما شديًدا، ساهم في معالجة مشكالتهن 
، وأدى إلى وتعزيز ثقتهن بأنفسهنالنفسية 

  .انخراطهن في الحياة المدرسية

  ز المدرسة خبرات الطالبات المختلفة باألنشطة ُتعز 
والدولية،  الالصفية الداخلية والخارجية، الخليجية

بعضها السبق لمدرسة في كان لالمتعددة التي 
والريادة، كالمشاركة في المسابقة الوطنية األولى 

، وجائزة البحرين الكبرى لحفظ القرآن الطفللحقوق 
 :مثل ،الكريم، والزيارات الميدانية والترفيهية

(Edu Text)،  فضاًل عن "األثر"اقتفاء ومخيم ،
فعاليات الطابور الصباحي والفسحة التي يشارك 

المراكز اإلبداعية وفعاليات  ،فيها أولياء األمور
مثل: أصيلة أميمة،  ،التطويريةوالمشروعات 

ساهمت في كلها والبورصة، وخدمة المجتمع، 
 صقل شخصيات الطالبات.   

  ،من توفر المدرسة بيئة تعليمية، صحية وآمنة
أمور األمن والسالمة بصورة متابعتها خالل 
، وتنظيم برامج الخدمات الصحية توفيرو حثيثة، 

كسفيرات أـميمة التوعية الصحية والبيئة المتميزة، 
للمدارس المعززة للصحة، والفريق الطالبي 

 الصحي. 

  الخاصةتحظى الطالبات ذوات االحتياجات 
في برنامج كما  ة، واجتماعيةنفسيبرعاية متميزة 

في  ةركاشمعلى ال تشجعهنو ، "ا لي"كوني عونً 
الزيارات الميدانية، مثل: والفعاليات، و المسابقات 

سبوع الخليجي لصحة اليافعين والشباب، واليوم األ
 العالمي للمعاق، وزيارة دار المنار.

  ُلدى طالباتها،المدرسة المهارات الحياتية  ىنم  ت 
كمهارات البحث العلمي، وتقنية المعلومات، 

، ، والتحلي بأخالقيات المهنالملحوظاتوتدوين 
شغال اليدوية، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة واأل

 .التطويريةالمشروعات إلى مهارات 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الحياتية بصورة أكبر الطالباتتنمية مهارات.     

 
 



 

 الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب الهيئة
 00                                                                       6102مارس  01-62 - أميمة بنت النعمان الثانوية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تشاركية، تركز على الريادة واإلبداع  رؤيةللمدرسة
واضح في جميع  ا بشكلٍ والتميز، تم ترجمتها عمليً 

 الممارسات التربوية داخل الصفوف وخارجها.

 بجوانب القوة وتلك التي  بوعيها القيادة المدرسية تتميز
العمل  وتركيزها على أولويات ،تحتاج إلى تطوير

قع الواوتقييم الناتجة عن تشخيص  المدرسي،
االستفادة من ، و (SWOT)تحليل  ، بتوظيفالمدرسي

 تهاخط، وبناء نتائجه في تطوير أداء المدرسة
وتضمنت  ،تناولت أولويات التطويرالتي ستراتيجية اإل

 هاخططإضافة إلى مؤشرات أداء واضحة ودقيقة، 
تقارير شهرية؛  عبرتنفيذها ومتابعة تشغيلية لألقسام، ال

المدرسة واضح في إنتاجية  بشكلٍ  ت كلهاساهم
 .ئهاوأدا

 يحدد منظم مؤسسيقيادة المدرسة وفق نظام  تعمل ،
تنتهج األسلوب التشاركي ، و المهام والمسئوليات بدقة

بروح الفريق الواحد، وتهتم  وتعملفي اتخاذ القرارات 
ذوات  لمعلماتا والمهنية، وتفوضبالعالقات اإلنسانية 

كمنسقات  ياتللقيام بمهام المعلمات األول الكفاءة
، وتقديم الدعم لهن من خالل األكاديمية لألقسام

 "مشروع القيادة من أجل الريادة".

 للتعرف على  ؛للمدرسة آليات منظمة ومحددة
االحتياجات التدريبية للمعلمات، وتلبيتها بصورة فاعلة 

 أميمة تكنو""، و""التدريب المتنقل :يمشروع   بتنفيذ
مثل: الذكاءات  ية،ورش التدريبالوتقديم البرامج و 

الزيارات الصفية، إلى وأنماط التعلم، إضافة  ،المتعددة
التحسين  يوالتبادلية، والدعم المستمر من قبل فريق

 .الخارجيالداخلي و 

  الهيئتين التعليمية واإلدارية القيادة المدرسية تحفز
كثر والمعلمات األ تكريم المعلمات المنضبطات،ب

كيوم المعلم،  ،ا للتعلم اإللكتروني، في المناسباتتوظيفً 
ويوم المرأة البحرينية، إضافة إلى تشجيع المعلمات 

في حل المشكالت  همللقيام بعمل بحوث إجرائية تسا
التي تواجه المدرسة، مثل: أسباب عزوف الطالبات 

 عن دروس التقوية.

  قدم المبنى المدرسي ونقص بعض على الرغم من
 ااهتمامً  المدرسة تولي، المرافق التعليمية، كالمرسم

التعلم،  نحوبيئة تعليمية آمنة ومحفزة إيجاد ا في كبيرً 
المرافق التعليمية المتاحة، كمركز مصادر  وتفعل

 .ومختبرات العلومالتعلم، والصف اإللكتروني، 

  مؤسسات المجتمع تتواصل المدرسة بصورة ممتازة مع
وتفعيل المحلي، من خالل مشروع "جسور التواصل"، 

كتظليل  ،واالستجابة لبعض مقترحاتهممجلس اآلباء، 
، القريبة مع المراكز الصحية وتتواصل، ساحة المدرسة

مدينة عيسى العامة، ومعهد األمل للتربية  ومكتبة
كسابهن المهارات إلثراء خبرات الطالبات؛ الخاصة ، وا 
 ؛"كتابي جاري"على تفعيل مشروع  عالوةً ، الحياتية

وفتح مركز اللياقة البدنية ، لتقديم خدمات االستعارة
  للجمهور. مساءً 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات.  
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 
 

 ميمة بنت النعمان الثانوية للبناتأُ  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Omayma Bint Al-Noaman Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(
 2111 سنة التأسيس

 616مجمع  –شارع بغداد  – 222مبنى  العنوان
 عيسى/ الجنوبيةمدينة  المدينة/ المحافظة 

 12861222 الفاكس 12861283 أرقام االتصال

 umaimaschool@gmail.com البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة
 سنة 18-81 الفئة العمرية للطلبة

 (08-0الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 11-12 
 891 المجموع 891 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات
عدد الشعب لكل صف 

 دراسي 

 08 00 03 9 2 7 2 2 4 0 8 0 الصف

 2 11 11 - - - - - - - - - عدد الشعب

 عدد الشعب لكل 

 مستوى تعليمي 

 بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

عدد 
 توزيع الشعب على المسارات الشعب

 .المسارات توحيدنظام   (03األول )

 (00الثاني )

 5  شعب في البديل األول،  4العلوم والرياضيات:  -شعب في المسار العلمي
 وشعبة واحدة في البديل الثاني

 0  البديل الثاني –اللغات والعلوم اإلنسانية  -شعب في المسار األدبي 
 0 التجاري شعب في المسار. 

 (08الثالث )
 4  البديل األول -العلوم والرياضيات  -شعب في المسار العلمي 
  البديل الثاني -اللغات والعلوم اإلنسانية  -شعبتان في المسار األدبي 
 0 شعب في المسار التجاري. 

 فنية 16إدارية، و 20 عدد الهيئة اإلدارية
 22 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 فصل دراسي واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير



 

 الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب الهيئة
 04                                                                       6102مارس  01-62 - أميمة بنت النعمان الثانوية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

 االمتحانات الخارجية
الوطنية للمؤهالت  بالهيئة الخاصة الوطنية امتحانات وزارة التربية والتعليم، واالمتحانات

 وضمان جودة التعليم والتدريب.
 - وجدت( االعتمادية )إن

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في:2118-2112العام الدراسي  فيجديدة  تعيينات ، 

 المدرسة مديرة  -
 مديرة مدرسة مساعدة -
 معلمة أولى علوم -
 للعلوم.   3للغة اإلنجليزية، و 1للغة العربية،  3: معلمات منهن 01 -

 


