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  المقدمة
 

إجراء هذه المراجعة والتدريب بقامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم 
األخرى، نشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ثمانيةمن قبل  على مدار ثالثة أيام

عن فضاًل المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى،  طلبةواالطالع على أعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال المقابالت التي تجرى مع الموظفين
  نتائج، وما أصدروه من توصيات.

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    0 جيد  8 ممتاز
 

 
 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 إنجاز الطلبة األكاديمي 4 4 - 4
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 3 3 - 3
 التعليم والتعلم 4 4 - 4

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 3 3 - 3  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 4 4 - 4

  ة االستيعابية على التحسن القدر  4
 الفاعلية العامة للمدرسة 4

2015                               2012 2009
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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
 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
 من قليلتدل على ما هو أدنى  محدود

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

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  أغلبتحقيق المدرسة مستويات أداء غير مالئمة في 
، السيما إنجاز الطالبات األكاديمي مجاالت المراجعة

 .وعمليتي التعليم والتعلم
  ًفيما  ضعف عمليات التخطيط اإلستراتيجي، خاصة

، الخطط وآليات متابعة تنفيذ، ذاتيالتقييم يتعلق بدقة ال
 .العمل المدرسي أولوياتعلى  اتركيزهوعدم 

  في ة كانت المعلمتيجيات تعليم وتعلم اتوظيف إستر
 ،إنجاز الطالباتفي سلًبا رت أث   ؛هي المحور أغلبها

ح اتت الحيث  ،الدروس أغلبأنشطة  ومشاركتهن في
 واللتعزيز ثقتهن بأنفسهن،  ؛لهن فيها الفرص الكافية

ال و ، فئاتهن  على اختالف  هن  التمايز بين يتم فيها مراعاة
 .كافية ة  تحدي قدراتهن بدرج يراعى فيه

  المهارات األساسية بصورة  الطالباتاكتساب أغلب
 والرياضيات، فيفي دروس اللغة العربية،  رضيةم

أغلب  في بصورة غير مالئمةلها حين جاء اكتسابهن 
، واللغة في الحلقة الثانية علوموال ،الحلقة األولىدروس 

 في جميع الحلقات.اإلنجليزية 
  توظيف أغلب المعلمات أساليب تقويم تركزت في

االستفادة من  دون، ةوالجماعي ةالشفهيالتقويمات 
بلغت التي  الدروس غير المالئمة،في  ، خاصةً انتائجه

في جميع المواد كثر من ثلث الدروس، وظهرت أ
نظام معلم الفصل، واللغة دروس الدراسية، خاصة في 

 . اإلنجليزية، والعلوم
  عدم كفاية قلة إنتاجية الدروس غير المالئمة، و

في تركزت  للطالبات، حيثالمساندة التعليمية المقدمة 
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الطالبات  خاصةً  ،دون بقية الفئات منهن فئة المتفوقات
 ، بخالف ما يقدم من دعم  ذوات التحصيل المتدني

للمشكالت؛ األمر  طالبات عند تعرضهن  لل مساندة  و 
 الذي أشعرهن باألمن النفسي، وساهم في انسجامهن  

 .مًعا

  لتراث البحرين وهويتها، والتزام معظمهن فهم الطالبات
 عدة، برامجالذي عززته المدرسة بالسلوك الحسن، 

 مثل: "جوهرة سافرة".
 العالقات اإليجابية بين قيادة المدرسة ومنتسباتها، 

  الطالبات وأولياء أمورهن.  من قبلا مناسًبا ونيلها رضً 
 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 وشعورهن باألمن النفسي. ،التزام أغلب الطالبات السلوك الحسن 

 رسة ومنتسباتها.دالعالقات السائدة بين قيادة الم    
 
 

 التوصيات
 وتطوير الخطة اإلستراتيجية، المدرسي واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات العمل ،تطبيق تقييم ذاتي دقيق ،

 تنفيذها بدقة.ومتابعة 

  األساسية لديهن مهاراتالمتابعة أثر برامج التنمية المهنية في رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات، وتنمية 
 .اللغة اإلنجليزيةو نظام معلم الفصل، دروس  في المواد األساسية، خاصةً في 

  فيها محوًرا للتعلم، مع الطالبات ن تطوير عمليتي التعليم والتعلم، وتوظيف إستراتيجيات تعليمية متنوعة تكو
 تركيزها على:

 منهن ذوات التحصيل المتدني مساندة الطالبات بمختلف فئاتهن، خاصةً  -
 ومنتجة منظمة   إدارة الدروس بصورة   -
 لتلبية االحتياجات التعليمية للطالبات ؛االستفادة من نتائج التقويم -
 وتحدي قدرات الطالبات. ،توظيف أنشطة تعليمية يراعى فيها التمايز -

  لية بصورة  ئو وتحمل المس ،وقدرتهن على العمل الذاتي ،لتنمية ثقة الطالبات بأنفسهن ؛مزيد من الفرصإتاحة 
 أكبر.

 العلوم، و اللغة العربية، و الفصل، معلم نظام لفي المعلمات األوليات والمتمثل  ،سد النقص في الموارد البشرية
   الرياضيات.و 
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  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 على مدار ء المدرسة دافي فاعلية أ التراجع الواضح
حيث انخفض مستوى أدائها من  المراجعات المتتالية،

، غير المالئمالمستوى المستوى الجيد إلى المرضي، ف
؛ ومشروعات   المدرسة برامجعلى الرغم من تطبيق 

تنمية المحافظة على  فيبصورة مناسبة ساهمت 
ثراء  ،سلوك الطالبات الحسن، وا  ميولهن  و  خبراتهن 

الوطني حسهن  وتعزيز  ،المختلفة واهتماماتهن  
النصح دعمهن  بإلى  االنتماء، إضافةً ب هنشعور و 

 .عند تعرضهن للمشكالتوالمساندة 
  تنفيذ الخطة عدم دقة التقييم الذاتي للمدرسة وضعف

 .ومتابعتها اإلستراتيجية

  التعليمية؛ في المواقف  تقييم أداء المعلماتعدم دقة
ستراتيجيات اإلفاعلية توظيف  سلًبا فيمما أثر 

  .في أغلبها يةالتعليم
 تعبئتها الستمارة  دتباين تقييم المدرسة لواقعها عن

ي توصل التقييم الذاتي الخاصة بها مع األحكام الت
 .المراجعة مجاالتإليها فريق المراجعة في جميع 

   ل في المعلمات في الموارد البشرية، تمث   وجود نقص
 ،واللغة العربية ،الفصلمعلم نظام  :ألقساماألوليات 

 والعلوم. ،والرياضيات
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  تحقق الطالبات نسب نجاح متفاوتة في االمتحانات
المدرسية في الدور األول للعام االختبارات الوزارية و 
 %25، تراوحت ما بين 6102-6104 الدراسي

لصف با، كان أدناها في اللغة اإلنجليزية %011و
 الفصل. معلم وأعالها في نظامالثاني اإلعدادي، 

 تقان المرتفعة مع نسب النجاح في تتوافق نسب اإل
تتباين  مواد الحلقة األولى األساسية، بينما أغلب

تقان مع نسب النجاح في معظم المواد نسب اإل
، حيث ظهرت ساسية للحلقتين الثانية والثالثةاأل

في الصف  ، خاصةً تقان متدنية ومنخفضةنسب اإل
حيث  ،عدادي، وكان أقلها في الرياضياتإلاالثالث 
 .%63بلغت 

  يتوافق مع مالئم غير تقدًما  الطالباتتحقق
التي  ،دروس اللغة اإلنجليزية معظمفي  مستوياتهن

 فيها، كماة نخفضلموا ةتدنينسب اإلتقان الم عكست
دروس نصف  فينفسها مستويات هن التحقق أغلب

وفي أغلب دروس في الحلقة الثانية،  ، خاصةً العلوم
يحققن مستويات  في حيننظام معلم الفصل، 

والرياضيات  ،اللغة العربيةدروس أفضل في 
؛ تتوافق أيًضا مع تقدمهن الحلقتين الثانية والثالثةب

 .فيهما
  ًتكتسب الطالبات مهارات اللغة العربية بمستوى 

التعبير مهارات ك ،في الحلقة األولى مناسب  
واستخراج الظواهر  ،والتهجئة للقراءة ،الشفهي

في  رات الجمعاللغوية من النص، وفي مها
 هنمهاراتإال أن  ،لصف الثالثبا الرياضيات

 والقراءة ،التعرف على الحروف األساسية في
، غير مالئمةبصورة  ظهرتوالتحدث  ،الجهرية
اكتسابهن  جاءو ، في الصفين األول والثاني خاصةً 

اللغة اإلنجليزية، مهارات نفسه في  بالمستوى
 العلمية. والمهارات 

  والمفاهيم  المهاراتالحلقة الثانية تكتسب طالبات
اكتساب  ن فيتفاوتيغير مالئم، و  العلمية بمستوىً 

 ،إيجاد الوسيط والمنوال، كالمهارات الرياضية
 عملياتأقل في  ، وبمستوىً الطرحعمليات و 

المصطلحات في كتابة  في توظيف، وكذا الضرب
 اكتسابهن جاءفي حين  ،الجمل باللغة اإلنجليزية

 اتكمهار  ،مهارات اللغة العربية بصورة مناسبة
 اللغوية.والقواعد  ،والقراءة ،التحدث

  تكتسب طالبات المرحلة اإلعدادية المهارات
 ،والقوى ،كتطبيق األسس ،مناسبة   الرياضية بصورة  

استنتاج المفاهيم ي وكذلك ف ،بيانيوالتمثيل ال
ا في ا وكتابيً وتوظيف القواعد النحوية شفهيً  العلمية،

إال أن  اللغة العربية،أغلب دروس العلوم، و 
األساسية في اللغة اإلنجليزية جاءت  هنمهارات

 بصورة غير مالئمة.
 وفق قدراتهم  تتقد م الطالبات المتفوقات والموهوبات

البرامج  صعوبات التعلم في في الدروس، وطالبات
ال تحقق حين  في ،مناسبة   بصورة   المقدمة لهن  

المتوقع  الطالبات ذوات التحصيل المنخفض التقدم
وقلة  ،األساسية ن  ا لضعف مهاراتهنظرً منهن؛ 
 هن.إلي المقدمة المساندة
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  متفاوتةتتقدم الطالبات في األعمال الكتابية بصورة 
جاء فيها  معظم المواد الدراسية، إال أن تقدمهن  في 

جميع بفي اللغة اإلنجليزية  ةغير مالئمبصورة 
 الحلقات.

 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 تقان في المواد األساسيةإلنسب ا.   

 خاصة في اللغة اإلنجليزية ،هن الكتابيةلوأعما ،المهارات األساسية للطالبات في المواد الدراسية. 

  واللغة اإلنجليزية بوجه عامالثانية ةالعلوم في الحلقدروس و ، الفصل معلم دروس نظامتقدم الطالبات في ،. 

  المتدنيتقدم الطالبات ذوات التحصيل. 
 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 من  ،تساهم أغلب الطالبات في الحياة المدرسية
األنشطة الالصفية  المناسبة في نخالل مشاركاته

فعاليات في والمسابقات الداخلية والخارجية، و 
تفعيل ك ،وما قبله ،الصباحيفي الطابور اإلذاعة 

في الفسحة اليومية، و أنشطة و  ،"النادي األدبي"
 ، مثل:يةاللجان المدرسو حصص البرامج، 

التوجيه "و، "صديقات مركز مصادر التعلمـ"
 ."التعلم اإللكتروني"، و"المهني

  الطالبات ثقة بأنفسهن، وقدرة على أغلب ُتظهر
تحمل المسئولية عند توليهن بعض األدوار القيادية 

في  "المجلس الطالبي"في  نخارج الدروس، كدوره
قيادة الطابور في و تنظيم جدول االمتحانات، 

أصدقاء البيئة، و لجنة النظام، و الصباحي، 
وكذلك في بعض الدروس وضابطات الحافالت، 

بقية أما في المرضية، كدروس الرياضيات، 
ثقتهن بأنفسهن، أو توليهن  لم تبرزفالدروس 

نظير قلة الفرص  نفسه؛بالمستوى األدوار القيادية 
 .هاالمتاحة لهن في

 أثناء مشاركتهن تواصلهن مًعا في  تفاوت الطالباتت
 أنشطة الدروس المرضية،األنشطة الالصفية، و في 

على الرغم من  فيها انسجاًما مناسًبا ويظهرن
 ختالف فئاتهن العمرية، وخلفياتهن الثقافية.ا

  الطالبات باألمن النفسي، ويتصرفن معظم تشعر
بالتزامهن داخل الصفوف وخارجها،  مناسب  بوعي 

والحضور  ،السلوك الحسن، والقوانين المدرسية
المدرسة تطبيق ز من ذلك وقد عز   المنتظم،

 "،رتقاء السلوكيم االل  "سُ كمشروع ات عدة، وعمشر 
 . مبكًرا وال أغيب" ، و"أحضرُ "جوهرة سافرة"و

  ُللقيم الوطنية بدي الطالبات فهًما مناسًبا ت
األركان عززته  والثقافة البحرينية،واإلسالمية، 

واحة "لجنة  اإلذاعية، وفعالياتفقرات الالتراثية، و 
 إضافًة إلىو"حياتي بالقيم أحلى"، اإليمان"، 
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مثل  ،المهرجاناتفي االحتفاالت و المشاركة 
وزيارة ، "سينما الميثاق"و ،مهرجان "وطني حبيبي"

  "، ومعرض "زدني علًما".متحف البحرين الوطني"
  ُعلى التعلم  ظهر فئة محدودة من الطالبات قدرةً ت

 في دروسطالع في البحث واإل تمثلت ،الذاتي

، مصادر التعلمأنشطة مركز  المكتبة، وبعض
في مناسبة  قدرة  ما يظهره أغلبهن من بخالف 
 .الحاسوب مهارات

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .ثقة الطالبات بأنفسهن، وتوليهن األدوار القيادية خاصًة في الدروس 

 رة الطالبات على التعلم الذاتي.قد   
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 الرئيسةجودة العمليات 
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  بعض في الدروس المرضية المعلمات توظف أغلب
السؤال من أجل التعلم، ك التعليمية،ستراتيجيات اإل

والعمل الجماعي الذي لم يكن  والمناقشة والحوار،
أما في الدروس غير  عند تنفيذه،له مخطًطا ومنظًما 

على بصورة أكبر االعتماد فيها ظهر المالئمة ف
في   سلًبا أثرمما ؛ لعملية التعليميةل محور  كالمعلمة 

 .والمفاهيم اكتساب الطالبات المهارات والمعارف
 في الدروسة يالتعليم المواردبعض  تستخدم المعلمات 

الصماء، تركزت في السبورة بصورة غير كافية، 
لم تساهم في والذكية؛  التفاعليةوالسبورتين والبطاقات، 

الحلقة في  التعلم، خاصةً الطالبات نحو دافعية رفع 
 األولى.

  ًغير المالئمة منها  تأثرت إنتاجية الدروس، خاصة
ال  اشتملت أنشطةً باإلدارة الصفية غير المنظمة، التي 

 إلى تفاوت تتناسب ومستويات الطالبات، إضافةً 
؛ نتيجة سرعة فيها في إدارة وقت التعلم المعلمات

أو اإلطالة في أغلبها، دون التأكد  ،التنقل بين األنشطة
على الرغم من استرشاد  ،من حدوث التعلم. هذا

 .الطالبات أهدافها مشاركةخطط للدروس، و ب هنمعظم
 والكتابي  ،يهتركز المعلمات على التقويم الشف

الجماعي الذي ال يقيس بدقة المستويات الحقيقة 
وال يتحرين أهداف الدروس،  هنقيومدى تحق ،للطالبات

الدقة في تصويب الواجبات، على الرغم من انتظام 
ويتفاوتن في تقديم التغذية ، ها في الغالبتصحيح

التي كانت أفضلها في الرياضيات واللغة الراجعة، 
  .ية في الحلقتين الثانية والثالثةالعرب

 في  تتفاوت المساندة التعليمية المقدمة للطالبات
فئة التركيز على يتم حيث  ،الدروس المرضية

اإلرشادات الشفهية، تقديم ، مع المتفوقاتالطالبات 
دون تصويب  ،ومتابعة المجموعات بصورة عامة

أثناء أداء فورية ية هشفراجعة أو تقديم تغذية  األخطاء،
 أما في الدروس غير المالئمة فلم تكن .األنشطة
 هنفئاتاختالف  للطالبات علىكافية  المساندة

 المنخفض.ذوات التحصيل لطالبات لالتعليمية، خاصة 
  بصورة في الدروس يتم الربط بين المواد الدراسية

، بشكل أفضل في الحلقة الثالثةظهر الذي ، و محدودة
بين الرياضيات والعلوم في "تكاثر الخاليا كالربط 
 ."واالنقسام

 كعبارات  ،توظف المعلمات أساليب التشجيع والتحفيز
 بصورة  الثناء، والتصفيق، والنجوم، لكنها لم تساهم 

 لمشاركة، أونحو ا في جذب أغلب الطالبات كافية  
في دروس الحلقة  إالزيادة دافعيتهن نحو التعلم، 

  .جاءت بصورة أفضلالثالثة حيث 
  ُمهارات التفكير العليا لدى الطالبات المعلمات  ينمت

، االستنتاجكمهارة  ،في عدد محدود من الدروس
والعصف الذهني، والتحليل في اللغة العربية، 

 في العلوم. واالستنباط
 ة والواجبات المنزلية إلى مراعاة تفتقر األنشطة التعليمي

التمايز، وتحدي القدرات في أغلب المواد األساسية، 
 ،فئاتحسب  ةومعنون مصنفةعلى الرغم من كونها و 

 .جات الطالبات التعليميةتيااحتتوافق مع إال أنها ال 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  فيها محور العملية التعليمية.الطالبات ستراتيجيات تعليم وتعلم تكون إتوظيف 

 ذوات التحصيل المتدني. للطالبات خاصةً  ،المساندة التعليمية لجميع الفئات المختلفة 

  تلبية االحتياجات التعليمية المختلفة للطالبات.االستفادة من نتائج التقويم في 

 .اإلدارة الصفية المنظمة والمنتجة، واالستثمار األمثل للوقت 

 وتحدي قدرات الطالبات.     ،مراعاة التمايز في األنشطة واألعمال الكتابية 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ُتلب ي المدرسة االحتياجات التعليمية للطالبات بفئاتهن
بصورة مناسبة تطبق حيث ، متفاوتةالمختلفة بصورة 

 بطرائقلحل المشكالت  "؛حوارات مستقبلية"برنامج 
البحث العلمي عنى بوالبرنامج اإلثرائي الذي يُ بداعية، إ

شاركهن في أولمبياد تالمتفوقات، و للطالبات 
إلى البرامج العالجية المقدمة  الرياضيات، إضافةً 

تطبق فيه في الوقت الذي  لطالبات صعوبات التعلم،
للطالبات ذوات التحصيل بعض المشروعات الداعمة 

 ي: "خذن بيدي مًعا نصنع النجاح"،مشروع  المتدني، ك
ظهرت فاعليتها والتي  ،و"الطالبات األ ْولى بالرعاية"

المتبعة في ؛ وذلك لعدم توحيد السياسة بمستوًى أقل
التقوية على الفئة  دروس، وقلة تركيز المساندة والدعم

 المعنية. 
  تقدم المدرسة المساعدات العينية والمادية للطالبات

تلبية إلى كالنظارات الطبية، والزي المدرسي، وتسعى 
 ،احتياجاتهن الشخصية، ومساندتهن عند المشكالت

عززة من خالل برامج النصح واالرشاد، والبرامج الم
مثل: "الفراشة الخلوقة"، و"بنات فينا خير"؛  ،للسلوك
السلوكية في  مشكالتال أثمرت انخفاًضا فيالتي 

المدرسة، كما تتابع الحاالت الخاصة كالعنف األسري، 
واالنقطاع عن المدرسة، وتتواصل مع الجهات المعنية 

 كمركز حماية الطفل. 
 وتنمي  ،تُثري المدرسة خبرات أغلب الطالبات

اهتماماتهن وميولهن باألنشطة الالصفية المتمثلة في 
الفسحة برامج الصباحي وما قبله، و الطابور برامج 

 ،"الصحافة"كلجنة  ،اللجان الطالبيةأنشطة المدرسية، و 
، واألنشطة المعززة للمنهج "االستقبال"و ،"الزهرات"و

إلى الفعاليات األخرى  ، إضافةً رة القراءة"كمسابقة "أمي
 ةالسنوي ةالطالبيوالمعارض كمسابقة "روافد أدبية"، 

"عالم األوائل"، كما و ،بدع"أ"بأناملي تحت مسميات 
المواهب  "مركز خطواتي لتنمية موهبتي"يعزز 

األصبوحة "مثل:  ،الطالبية بالفعاليات المختلفة
، وأسبوع الموهبة "أفتخر بموهبتي"و، "الشعرية

 الخليجي.
  والسالمة، واللجنة الصحية تتخذ لجنة الصحة

اإلجراءات المناسبة؛ لتوفير بيئة صحية آمنة 
لمنتسبات المدرسة، بمتابعة الحاالت الم ر ضية، وتنفيذ 

، "صحتي سالمتي"كمعرض  ،البرامج التوعوية
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ومخاطر المخدرات،  ،االسعافات األولية :يوورشت  
 االنصرافوتنفيذ عمليات اإلخالء، وتطبيق "

واستخدام  ،االنصراف من المدرسةالحضاري" عند 
 الحافالت.

  ُتهيِّئ المدرسة الطالبات الجدد، بتوزيع الحلويات عند
استقبالهن، وتعريفهن بالمرافق المدرسية؛ لتسهيل 

بسهولة ويسر، وتنفذ الزيارات التعريفية  هااستقرارهن في
لطالبات الصف الثالث عند انتقالهن للصف الرابع، 

قبل انتقالهن للمرحلة  وطالبات الصف السادس
إلى الزيارات الميدانية للمدارس  اإلعدادية، إضافةً 

وبرنامج التأهيل المهني؛ لتوضيح المسارات  ،الثانوية
 التعليمية في المرحلة الثانوية. 

  ذوات اإلعاقات الجسدية، الطالبات يتم رعاية ودعم
والسمعية، والبصرية، بتوفير المنحدرات، والتواصل مع 

التربية الخاصة؛ لتوفير السماعات الطبية، ومع إدارة 
لتدريب على لغة ل ؛المعهد السعودي للمكفوفين

(Braille)،  ًلتنمية مهارات ؛السعيإلى  إضافة 
المشاركة في الفعاليات ب ،االجتماعي التواصل
شخصية "كاليوم العالمي لإلعاقة، وتجسيد  ،المدرسية

 ."طه حسين
  ُالحياتية لدى الطالبات بصورة عزز المدرسة المهارات ت

كمهارات الحاسوب، وفن اإلتيكيت، والمهارات  ،مناسبة
 كما في لجنة "ضابطات الحافالت". ،القيادية

 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  منهن يالمتدنخاصة ذوات التحصيل  ،التعليمية المختلفة هنفئاتب ومساندة الطالباتدعم. 

  أكبر. المهارات الحياتية لدى الطالبات بصورة  تعزيز  
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 للمدرسة رؤية تشاركية، تركز على إنجاز الطالبات، 
مجاالت في إال أنها لم تترجم بصورة عملية وواضحة 

 العمل المدرسي. 
  تقي م المدرسة واقعها؛ بناًء على تحليل(SWOT) ،

مستفيدًة من مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، إال أن 
تقييمها لم يالمس واقع المدرسة بصورة دقيقة، خاصًة 

 ،األكاديميةفي الجوانب المتعلقة بمستويات الطالبات 
وأداء المعلمات في المواقف الصفية، هذا وتجدر 

تقييم المدرسة لواقعها بين التباين الكبير إلى اإلشارة 
 فريقتي أصدرها الواألحكام  ،في استمارة التقييم الذاتي

 .المتوافرة وفق األدلةالمراجعة 
  لم تبِن المدرسة تخطيطها اإلستراتيجي على أساس

لتطوير للعمل المدرسي، كما أن أولويات التحسين وا
آليات متابعة فاعلية برامجها غير دقيقة، بخالف 

في مع استمرارية أهدافها هذا،  .المتابعة اإلجرائية
المستوى المتوقع نفسه على مدار ثالث سنوات 
متتالية، خاصًة فيما يرتبط بإنجاز الطالبات 

 األكاديمي، وعمليتي التعليم والتعلم.
   معلماتها، من خالل تنظيمها الورش  ن المدرسةُتمه

التدريبة، الداخلية والخارجية، مثل: "اإلدارة الصفية"، 
إلى تنظيم الزيارات  و"التقييم من أجل التعلم"، إضافةً 

 ،الدروس النموذجية المصغرةوتنفيذ الصفية والتبادلية، 
على  مناسبة   انعكس بصورة   هذا التمهن إال أن أثر

 أقل في غة العربية، وبمستوىً قسمي الرياضيات والل
إنجاز الطالبات في سلًبا أثر بقية األقسام؛ مما 

 األكاديمي، وعمليتي التعليم والتعلم.
  توظف المدرسة مواردها التعليمية، كجهاز العرض

 استعمالها، والسبورة الذكية التي اقتصر اإللكتروني
على العروض في معظم المواقف الصفية، دون 

إلى توظيف  إضافةً  ،إمكاناتها المتعددةاالستفادة من 
أقل  مرافقها، مثل: مركز مصادر التعلم، وبمستوىً 

 مختبر العلوم.  
  مع اإليجابي ة توطد قيادة المدرسة عالقاتها اإلنسانية

منتسباتها، باتباعها األساليب التحفيزية، مثل: مشروع 
 ألداء"صندوق المحبة"، وتفويضها بعض المعلمات 

؛ ل هاكتعيين، بعض المهام سد النقص في منسقات 
نظام  :ألقسامالقيادة الوسطى من المعلمات األوليات 

 معلم الفصل، واللغة العربية والرياضيات، والعلوم.
 من  ،تستطلع المدرسة آراء الطالبات وأولياء أمورهم

ي الطلبة، واآلباء، واليوم المفتوح، كما خالل مجلس  
خزانات داخل تستجيب لمقترحاتهم، مثل: وضع "

مع المؤسسات  مناسبة   الصفوف"، وتتواصل بصورة  
دارة المحافظة  المجتمعية، مثل: المجلس البلدي، وا 
الجنوبية، والتي أثرت بصورة متفاوتة في إثراء خبرات 

تفعيل النادي الرياضي إضافًة إلى الطالبات التعليمية، 
 ألولياء األمور.
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 تحتاج إلى تطوير جوانب
  تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية تركز على أولويات التحسين

 والتطوير لمجاالت العمل المدرسي، مع متابعة تنفيذها بدقة.

 نجاز الطالبات األ  كاديمي. متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، وا 

 .آليات متابعة عمل األقسام األكاديمية واإلدارية والفنية 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

  Safrah Primary Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 0557 التأسيسسنة 

 544مجمع  - 4431طريق  - 6110مبنى  العنوان

 سافرة / الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 07721764 الفاكس 17797818 أرقام االتصال

 safra.ing@moe.gov.com البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 02–2 العمرية للطلبةالفئة 

 (80-8الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

0-2 7-5 - 

 210 المجموع 210 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي معظم الطالبات إلى أسر من ذوات المستوى االقتصادي المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 80 88 82 9 1 7 6 2 4 3 0 8 الصف

 - - - 3 3 3 6 6 6 3 3 6 عدد الشعب

 فنية 05إدارية، و 06 عدد الهيئة اإلدارية

 72 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 ثالث سنوات في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 الخارجيةاالمتحانات 
امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية 
بالصف السادس، والمرحلة اإلعدادية، واالمتحانات الوطنية الخاصة بالهيئة الوطنية 

 .للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب
 - االعتمادية )إن وجدت(

 :6102-6104أهم المستجدات في العام الدراسي    المدرسةالمستجدات الرئيسة في 
 .تعيين مديرة مدرسة مساعدة -
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