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 المقدمة

 

أيام من قبل  ثالثإجراء 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، تسعة

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  - - 1 1
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي - - 1 1

 التعليم والتعلم - - 1 1
 جودة العمليات الرئيسة

رشادهم - - 1 1  مساندة الطلبة وا 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة - - 1 1

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  1
 الفاعلية العامة للمدرسة 1

1 

2 

3 
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 الدورة الثالثة  الدورة الثانية                                   األولى الدورة             
          )2008 - 2011(               )2011 - 2014(             )2015 – (2018  
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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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على ا 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(

 
 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

القيادة المدرسية بواقعها بشكل دقيق، واضعًة  وعي   •
ها قدرت  نصب أعينها أولويات العمل المدرسي، و 

، وتنفيذها مضامين الخطة تهالعالية على إدار 
مراقبة مع متابعًة حثيثة، ومتابعتها  ،ستراتيجيةاإل

 .رؤيتها الطموحةالتقدم؛ بما يحقق 
الكبير  هنلتعلم، وحماسنحو اشغف الطالبات الالفت  •

المدرسة في  هنللمساهمة في الحياة المدرسية، وتمثيل
تصدر ل بثقة واقتدار؛ أهلهن المحافل المحلية والدولية

أبرز بما المشاركات، مختلف في المتقدمة المراكز 
ولية، ئعلى تحمل المس تهنالقيادية، وقدر  هنسمات

 زة.مهارات تواصلية متمي  ب
توظيًفا تعليم وتعلم  اتيتوظيف المعلمات إستراتيج •

مع محوًرا للعملية التعليمة، فيه الطالبة تكون ، فاعاًل 
جاذبة التعليمية، في بيئة تعلم  دلموار ل تفعيل متميز

المعارف والمفاهيم كسبت الطالبات أمنتجة، 
في الغالبية العظمى من  ،والمهارات بصورٍة فائقة

ثة التي شك لت أكثر من ثال ،الجيدة والممتازة الدروس
 ل فيهتمث  في الوقت الذي  أرباع الدروس. هذا،

من يقدم لهن ما  ما أمامستويات الطالبات تحديً 
من حيث  ،في بعض الدروس أعمال كتابيةو  ،أنشطة

 .قدراتهن العالية تناسبها مع
للطالبات المقدمة ز برامج الدعم والمساندة تمي   •

بما فيهن الطالبات ذوات ، التعليمية بمختلف فئاتهن
 رائدة؛مشروعات نفيذ وت ،االحتياجات الخاصة

 ؛الطالباتأداء في مستويات واضًحا أحدثت تقدًما 
الطالبات وأولياء  المدرسة مكانًة بينكسب مما أ

أمورهن.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
ساهمت منظومة عمل متكاملة؛ وفق  ،المدرسيالعمل تسيير و  وشاملة، دقيقةٍ  وعي القيادة المدرسية بواقعها بصورةٍ  •

 من خالل:وذلك  الطموحة، تهاتحقيق رؤيبقوة في 

عداد صف  ،، بتفعيل الفرق القياديةومشروعاته مضامين التخطيط اإلستراتيجيلجودة  المتابعة الحثيثة - وا 
 الفاعل توظيفالبالمدرسة، و قيادي ثاٍن، مدرب على القيام بكافة مهام القيادة الوسطى، وقيادة الفرق العاملة 

، للمعلمات توطين التدريب؛ لرفع الكفاءة المهنية، ودعم ذلك كله بـ"ومؤشرات األداء ،تحليل النتائج"بطاقات ل
لألقسام  المهني ريطو تمثل: "حكاية التميز"، والتوظيف المتميز لجلسات ال ،متميزة تنفيذ مشروعاتعن طريق 

 الرقميةبأدوات التمكين رتبطة األكاديمية، وتنفيذ الورش، كالم
تحليهن ، و وليةئالمسالتي تعكس قدرتهن الفائقة على تحمل  ،مساهمة الطالبات الفاعلة في الحياة المدرسية -

كمساهمتهن في بعض المشروعات والمعارض،  :لتعلما نحو رزة، وشغفهناالب والتواصلية السمات القياديةب
فيه المركز حصدن وقد  ،بتصميم صفحات "الويب"الذي يعنى أوان" ضمن مشروع أصيل، والملتقيات، مثل: "

 األول
والتعلم  ،إلى تشجيع الطالبات على اإلبداع واالختراع انهدف"، و"الفنون"، اللَذين يميمعرَضي: "العلتنظيم  -

 الذاتي
 واختراعات الطالبات. ،عرض مشروعات، والذي يعنى بـملتقى "سار تتألق إبداًعا"تنفيذ  -
نيت على جعل الطالبات محوًرا والمنتشرة في مختلف األقسام، التي ب   ،جودة الممارسات التعليمة المتميزة -

 ،"حل المشكالت" ، كإستراتيجيةلديهن ذاتيالوالتعلم  ،ت التفكير العليامهارا ةلتعلم، وتنميإلستراتيجيات ا
الطالبات تحقيق بصورة متميزة في ألمر الذي ساهم ا ؛اإلبداعي تنمية التفكيرالتي تركز على "سكامبر"، و

 .مياء واللغة اإلنجليزيةيالك مواد، واالرتقاء بطرائق التدريس في المستويات العالية في االمتحانات الوزارية

على اختالف الطالبات احتياجات تلبية المعنية ب ،برامج الدعم والمساندة األكاديمية والشخصية الرائدةمشروعات و  •
 :ومنها، فئاتهن

 "بكم نبدأ المشوار"، و"محطة التفوق"، و"بعثتي قطافي" مثل: ،المتفوقاتالطالبات تعنى بدعم مشروعات  -
و"خطوة نحو  نجاز الطالبات ذوات التحصيل األقل، مثل: "وقفة تغير في حياتي"،إمشروعات تعنى برفع  -

 األمام"
والنظام الجزئي، مشروعات تتبنى ذوات الحاالت الخاصة من طالبات صعوبات التعلم، واإلعاقة الذهنية،  -

 و"بذرة النجاح"مثل: "أنا متميزة"، 
زهرة سار"، و" ،مًعا نحو عالم أفضل""مثل: "لست وحدي"، و ،اإليجابيالطالبات مشروعات تعزيز سلوك  -

 .و"بانضباطي أكافأ"
 
 
 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 4                                                                                      2018مارس  21-19 -سار الثانوية للبنات مدرسة  -تقرير المراجعة 

 التوصيات
الممارسات المتميزة، والنماذج التعليمية المنتجة، والمشروعات الريادية، على أوسع نطاق؛ لتشمل المؤسسات نشر  •

 والتربوية األخرى في مملكة البحرين. التعليمية

 .المتميزةتناسب وقدراتهن ت؛ بصورٍة أكبر تحدي قدرات الطالبات •

نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات في األقسام التعليمية: الرياضيات، واللغة اإلنجليزية،  سد   •
 والعلوم.

 
 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ي: اإلنجاز في مجالَ  اء المدرسة بمستوى أدائهاارتق •
األكاديمي، وعمليتي التعليم والتعلم، من المستوى 

على المستويات  هاثباتمع الجيد إلى المستوى الممتاز، 
 المتميزة في بقية المجاالت.

في تحقيق  رغبتهاو  ،العالية يالمدرسالقيادة طموح  •
ومجاالت  ،أداء المدرسةتطوير  في تهاجدي، و ميزالت

تقوم على متكاملة، عمل ضمن منظومة  العمل فيها؛
أساس التخطيط اإلستراتيجي الدقيق والشامل، 

وتوظيف  العالية في إدارة العمل،قدرات وتوظيف ال
 جودة التنفيذ والمتابعة.و الكفاءات، بما يتناسب 

استمارة  تقييمات المدرسة لمجاالت عملها فيانعكاس  •
مع طابق الذي تالواقع الحقيقي، على التقييم الذاتي، 

 .فريق المراجعةأصدرها ألحكام التي ا

ومواجهة ، تخطي العقباتقدرة اإلدارة الفائقة على  •
 تهافيها نجاحات تعكس حنكسطرت التي التحديات، 

وسطى المتعلقة بنقص القيادة التلك خاصًة ، ةياإلدار 
داء مستويات األفي معظم المواد الدراسية، واالرتقاء ب

مالئمة في مساقات الالمرضية وغير  ياتمن المستو 
 .اللغة اإلنجليزية، والكيمياء، إلى المستويات العالية

بروح الفريق الواحد، وفق المدرسة منتسبات عمل  •
 ،القرار، والمبادرة، والجدية ذالشراكة في اتخا :دئامب
لتحقيق  واألعباء اإلضافية؛ ،المسئوليةحمل وت

الرؤية المنشودة.
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 المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

ا في االمتحانات طالبات نسب نجاح عالية جدً الت حقق  •
 مساقات المواد األساسية في العام جميعالوزارية في 
% 91ما بين تراوحت ، 2017-2016الدراسي 

 الذي بلغت نسبة ،(151، عدا مساق )ريض%100و
 %.84 النجاح فيه

 ،اة ومرتفعة جدً طالبات نسب إتقان مرتفعالحقق ت •
في جميع مساقات المواد تتوافق مع نسب النجاح 

وجاء ، %100و %،43ما بين  األساسية، تراوحت
(، 215ها في )حيا(، وأعال366أقلها في )ريض

% 38متوسطة بلغت  واحدة ةنسبتحقيقهن باستثناء 
المرتفعة عكست هذه النتائج وقد  ،(101نجإ)في 

مستويات الطالبات في الدروس الجيدة والممتازة التي 
في  تانتشر و ، شكلت أكثر من ثالثة أرباع الدروس

 .المستويات الثالثةفي جميع المواد األساسية 
فصول دراسية من  ةتحقق الطالبات على مدار ست •

 ا، استقرارً 2017-2016إلى  2015-2014العام 
نسب النجاح المرتفعة في جميع مساقات المواد في 

 األساسية.
األول في العام الدراسي أت المدرسة المركز تبو   •

 في، على مستوى المدارس الثانوية، 2016-2017
حافظت  ، وقدالنجاح في االمتحانات النهائية نسب

متتالية  سبع فصول دراسية على مدار على هذا المركز
 .2018-2017إلى  2015-2014من 

الثالث الثانوي في االمتحانات المستوى تحقق طالبات  •
عالية في  ، مستويات أداءٍ 2017 عامالوطنية في 

وحل  ،اللغة العربية، ومنخفضة في اللغة اإلنجليزية

% على 38%، و38%، و88 المشكالت، بلغت
 الترتيب.

المهارات تكتسب الغالبية العظمى من الطالبات  •
 المستويين: بينما تتراوح والدراسية بدرجة األساسية 

استنتاج بعض خواص  :ما في، كوالممتاز ،جيدال
يجاد معامال في مساقات  ودالحد تالتمثيل البياني، وا 

 ،يالتجريب العملو  ،العلمية اتمهار الو الرياضيات، 
ومعرفة خصائص الكائنات  ،ودراسة المحاليل وأنواعها

تحليل و ، األحياءو  الكيمياءمساقات في الحية، كما 
النصوص األدبية، وتوظيف القواعد النحوية، في 

التحدث والقراءة مهارات في و اللغة العربية، مساقات 
في حين ، اللغة اإلنجليزية في والفهم واالستماع

 من المهارات، قليلعدد  في مرضيةبصورة ها نتكتسب
كالتفريق بين الفعل الناسخ التام والناقص في اللغة 

في الفيزياء،  "أوم"ة، وحل المسائل على قانون العربي
يجاد الميلو  وتحديد النقاط على المنحنى في  ،ا 

المستوى في مهارات اللغة اإلنجليزية ، و الرياضيات
 .الثاني

معظم بصورة بارزة في عموًما الطالبات تتقدم  •
تتقدم الطالبات المتفوقات وفق قدراتهن و الدروس، 
، وكذا الطالبات وخارجها ميزة في الدروستبصورة م
إحرازهن مراكز في جميًعا ات، وتتجلى قدراتهن الموهوب

 متقدمة في العديد من المسابقات، كالمركز األول في
"أوان"  فيو  ،"الكتابة القصصية اإلبداعية" مسابقة
دم الطالبات في حين جاء تق برنامج أصيل،ضمن 

، بعض الدروس أقل فية بصور  ذوات التحصيل األقل
.على الرغم من تقدمهن البارز في البرامج الداعمة
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .بصورٍة أكبر ،التقدم الذي تحققه الطالبات ذوات األداء األقل في الدروس •

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

لدى  بالنفس واضحة وثقةً  ا عالية،ممً الطالبات ه  تبدي  •
 ،مبادراتهنمساهماتهن في الدروس، ظهرت جليًة في 

 هنشرحوأثناء ، اتهن، وتبرير ئهنإبداء آراوعند 
 هنسماتلزميالتهن، كما برزت  هن الدروسوعرض

فعاليات ما قبل الطابور  مشاركاتهن في عندالقيادية 
، القصائد عند إلقائهن و  ،اإلذاعة المدرسيةو  الصباحي 
انخراطهنَّ على  ، عالوةً جاذببأسلوب  فيها الشعرية

 أنشطة الفسحةجوٍّ من المرح واالستمتاع مع في 
إعادة التدوير، وأعمال الخزف، فعاليات ، كالمتنوعة
مراكز مشاركتهن في حصص  عن فضاًل  والرسم،

، فيهن الروح التنافسية التي تستثير ،التنمية المستدامة
 كما في ،المراكز المتقدمة والحرص على تصدرهن

 .ر المناخ"، و"تغي  "القيادات الشابة" َتي:مسابق
وقار الب نتسميو  تتحلى الطالبات باألخالق الراقية، •

 ؛وزميالتهن مع معلماتهن بلباقة نتصرفيو ، واالحترام
 ،الموجهة رشاديةالبرامج اإلب ذلك ت المدرسةعزز وقد 

شاعة  ،السلوك اإليجابي دعمل ؛مثل: "زهرة سار" وا 
 .م باألمن والسالمة النفسيةمفع   جوٍّ 

والقيم  البحرينية، للثقافة اعميقً تبدي الطالبات فهًما  •
في  المنتشرةإبداعاتهن الفنية  فيترجمنه  اإلسالمية،

عالوة "هوى البحرين"،  لوحة :مثل ،المدرسية بيئةال

القديمة، الحرف البحرينية إقبالهن على تعلم على 
القصائد ، والحرص على تأليف صناعة الساللك

لقائها  ،الوطنية  نحرصي، كما في مختلف المحافلوا 
ويشاركن في المسابقات  ،وعلومهالقرآن على دراسة 

في  المركز الثالث على حصلن ذات الصلة، وقد
 البحرين الكبرى"."جائزة تجويد القرآن في مسابقة 

، حرص كبيرالدراسي ب تلتزم الطالبات مواعيد اليوم •
حزمة من المشروعات والبرامج تنفيذ عززته المدرسة ب
، غير كافأ"كمشروع "بانضباطي أ   ،الوقائية والعالجية

في  اك حاالت من التغيب الجماعي  زال هنتأنه ال
 .االجتماعيةالمناسبات بعض 

عالية على العمل باستقاللية،  ت ظهر الطالبات قدرة •
إعداد منها:  ،بأشكال عدةولية تعلمهن ئمسل وتحماًل 

والورش  ،العملية التجاربتنفيذ البحث العلمي، و 
 .التدريبية، وتصميم صفحات االنترنت

ثمرت ست  ا  ، متميزةالطالبات مهارات تواصلية تظهر  •
قدرة  اأظهرن فيهفي شتى مناشط الحياة المدرسية، 

 ،في المناقشة والحوار على اإلقناع واإلصغاءكبيرة 
تنفيذ  أثناء تنسيقالزميالتهن عند العمل مًعا، و ل اودعمً 

 مثل: ،ةيفرق المدرسالمهام في قيادة المعارض، و 
 اليونسكو"."

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر. ،التزام الطالبات المواعيد المدرسية •
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 العمليات الرئيسة جودة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

وجودة أدائهن؛ المعلمات بموادهن العلمية  إلمامبرز  •
ستراتيجيات تعليم وتعلم فائقة الفاعلية إفي توظيفهن 

الدروس، كانت الطالبات فيها  الغالبية العظمى من في
 :إستراتيجياتك ،المحور األبرز للعملية التعليمية

حل "، و"المعلمة الطالبة"، و"العصف الذهني"
ستراتيجية ، وا  ، وأسلوب "فكر، زاوج، شارك""المشكالت

؛ ساهم في إكسابهن المهارات والمعارف "سكامبر"
والمفاهيم بصورٍة بارزٍة، كما في دروس العلوم، 
والرياضيات، في المستويين الثاني والثالث، في حين 

اإلستراتيجيات في عدد محدوٍد من ظهرت فاعلية 
لى األساليب الدروس بصورة أقل؛ نظًرا للتركيز ع

، كما في قلة من دروس التعلم عندالشفهية والجماعية 
 اللغة العربية.

المعلمات بإدارة الغالبية العظمى من تتميز  •
خطيط المنهجي للمواقف حيث التةٍ للدروس، حناج

سل والمترابط شرح الواضح والمتسلالالتعليمية، و 
ألجزائها، ووضوح اإلرشادات المقدمة فيها، واستثمار 
وقت التعل م في تقديم األنشطة المتنوعة والمتمايزة؛ مما 

 .عالية إنتاجيةذات  ،ساهم في توفير بيئة تعلم جاذبة
وتحفزهن نحو  ،تستثير المعلمات دافعية الطالبات •

التعلم، بتنويع أساليب التشجيع المادية والمعنوية، 
 ، فضاًل عنالرمزية عبارات اإليجابية، والهداياالك

 وظيفبالت هتعزيز و  لتعلم،نحو ا الالفتشغف الطالبات 
األمثل للموارد، كاألفالم التعليمية، وأوراق العمل، 

 العارض اإللكتروني، والبطاقات التعليمية، وأدواتو 
 .والنماذج والعينات ،التجريب العلمي

ت وظِّف الغالبية العظمى من المعلمات أساليب تقويمية  •
متنوعة، كالتقويمات الشفهية، والتحريرية، الفردية، 

باألقران، التقويم والجماعية، والتقويم الذاتي، و 
مساندة أنشطة و  ،دعمبرامج ويترجمن نتائجها إلى 

هن فئاتللطالبات بلالحتياجات التعليمية  متمايزة؛ تلبيةً 
، مع تقديم التغذية الراجعة المستمرة على المختلفة

الطالبات المتفوقات في واالستفادة من أدائهن فيها، 
دعم زميالتهن، مع تفاوت تلك المساندة في عدد 

 في المستوى األول. خاصةً  ،محدود من الدروس
رات التفكير الغالبية العظمى من المعلمات مهاتنمي  •

 تفكير اإلبداعيملكات الباستثارة ، العليا لدى الطالبات
، وتدريبهن على التجارب العملية، واالكتشاف لديهن

واالختراع، كتصميم حذاء خاص بالمكفوفين يعمل 
بالطاقة الشمسية، وحل المشكالت، كتقديم حلول 

ثراء معظم بمبتكرة لمشكلة الفقر  اللغة اإلنجليزية، وا 
باألنشطة التي تنمي مهارات التبرير، الدروس 

والتحليل، واالستنتاج، واالستقصاء، كما في 
 الرياضيات والعلوم.

وواجبات منزلية ت كلَّف معظم الطالبات بأنشطة تعليمية  •
أنماط الذكاءات المتعددة، و يراعى فيها التي متمايزة، 

قدراتهن المختلفة، مع متابعة  ي، وتحدلديهن تعلمال
وتقديم التغذية الراجعة،  ،بالتصويب ،منتظمة لمعظمها
بعض األعمال في اللغة اإلنجليزية في حين جاءت 
 موحدًة، وغلب عليها النمطية.بالمستوى األول 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الكتابية، بصورة أكبر. هاوأعمال اللغة اإلنجليزية في دروسالعالية  قدرات الطالبات وتحديمراعاة التمايز  •

 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

تلبية احتياجات جميع ل ؛حثيثة اتبذل المدرسة جهودً  •
وتتابع  ،المختلفة التعليمية هنفئاتالطالبات ب

حيث تقدم  ،صورة تضمن تميزهنب تحصيلهن
"بكم نبدأ  :مثل ،إثرائية برامج وقاتمتفطالبات اللل

في  تفوقهنب يحتفتو  ،"و"محطة التفوق المشوار"
ذوات التحصيل قدم للطالبات ت  و  ،المحافلمختلف 
م الالتي كر  وت  ، "ر في حياتيبرنامج "وقفة تغي  األقل 

 ،األمام"خطوة نحو "برنامج في  نارتفعت معدالته
صعوبات طالبات و  ،طالبات النظام الجزئيتدعم و 

 .، و"بذرة النجاح""أنا متميزة" ي:برنامجَ ب التعلم
الصعاب  تذللو  ،بعناية فائقة لطالباتاالمدرسة تتابع  •

م المعونات أسرية، وتقد وأنفسية  مشكالتلمن لديهن 
، منهن تميالد اليتيمابوتحتفل  ،والعينية المادية
تعزيز السلوك تنفيذها مشروعات؛ ل  عنفضاًل 

ا نحو و"معً  ،: "لست وحدي"يمشروعَ اإليجابي، ك
 عالم أفضل".

حزمة واسعة من األنشطة المدرسة للطالبات  توفر •
تفعيل بمواهبهن،  صقلو  ،خبراتهن إلثراء الالصفية؛

 ،التنمية المستدامة ومراكز ،الفسحة المدرسيةبرامج 
لجنة ك ،والفرق المدرسيةاللجان . وفي أنامل مبدعةك

 ،الرحالت الترفيهية والتعليميةب والقيام ،التدوير إعادة
والمعارض الداخلية  ،معالم البحرين األثريةكجولة ل
 "، والمسابقاتكملتقى "سار تتألق إبداًعا ،والخارجية

 TRADE)مثل:  ،هنتألقالتي برز فيها 

QUEST). 

 ومحفزة للتعليم؛مثالية توفر المدرسة بيئة صحية آمنة  •
لمخاطر اوتقييمها  ،من والسالمةبمتابعة إجراءات األ

المعززة اإلجراءات عالوًة على ، باستمراروتفاديها 
 والمحاضرات المعرض الصحي،تنفيذ ، كةللصح

 "الغذاء والنشاط البدني".مثل:  التوعوية،
ببرامج لطالبات الجدد يئة اتهاهتمام المدرسة البالغ ب •

 د  ت عوحصص إرشادية،  ،قد لقاءاتع ايتخللهمتميزة، 
، أو التوظيف ل التالية من التعليمللمراح طالباتها
و"مهنة ومستقبل"،  ،"بعثتي قطافي" :يببرنامجَ 

الحكومية  اتجامعلي ة لتنظيم الزيارات الميدانبو 
 تدريبهنو والجامعات،  ،المهن :يومعرضَ  ،والخاصة

تثقيف العناية بو ، (IELTS)على االختبارات الدولية 
 .طالبات النظام الجزئيوتوجيه 

 عاقةواإل طالبات ذوات االحتياجات الخاصةتحظى ال •
 والبشري،، بتوفير الدعم المادي برعايٍة متميزة

وقدراتهن  ،مراعاة ظروفهنو الطالبات، بين توأمة الك
موقع  اختيارو ، الخاصة اتاالمتحان لجانفي 

الحياة المدرسية دمجهن في والعمل على  ،صفوفهن
 .كاماًل  دمًجا

ز المدرسة المهارات الحياتية للطالبات بصورٍة  • ت عزِّ
عالن إتصميم كممتازة داخل الصفوف وخارجها، 
خار الخزف، واد  و تجاري بالحاسوب، ومهارة الزخرفة 

، وكتابة السيرة "نجازإ"برنامج بوتوظيفها األموال 
  الذاتية
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 تحتاج إلى تطوير جوانب
رشادهن، والعمل دوًما على تطويرها؛ حفاًظا على المستوى  االستمرار • في الممارسات المتميزة في مساندة الطالبات وا 

 المتميز.
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

بداع؛ التشاركي ة على التمي ز واإل ت رك ز رؤية المدرسة •
لسمو الوطن ورفعته، وقد ت رجمت عملًيا بوعي 

بشكٍل بارٍز في  ،قيادتها، وتكاتف جهود منتسباتها
 جميع جوانب العمل المدرسي.

دراكها  ،بوعيها الواضحتتميَّز القيادة المدرسية،  • وا 
لواقعها المدرسي، ولويات التحسين والتطوير ألالكبير 

انطالًقا من عمليات التقييم الذاتي الدقيقة والشاملة 
مستفيدًة (، SWOTوالمستمرة، باستخدامها تحليل )

من معايير المدرسة البحرينية المتميزة، وتوصيات 
التي  لزيارات الصفية،انتائج و  المراجعة السابقة،

تضمنت  التي ،في بناء الخطط المدرسية تظ فو  
 ،بجدية تتابعهاواقعية وطموحة،  مشروعاتبأهداًفا 

 هاتفعيلجودة  موتقي   ،وفق منظومة عمل متكاملة
 المقدمة بانتظام منالتقارير وفق  ؛بصورٍة دورية
بطاقات تحليل توظيف "ب ،ملة بالمدرسةااألقسام الع

؛ ساهم ذلك كله في االرتقاء "النتائج ومؤشرات األداء
 إلى التميز.بمستوى أدائها 

تطابقت تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم  •
مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة في  ،الذاتي

 جميع مجاالت العمل المدرسي.
أهميًة  للمعلمات تولي المدرسة رفع الكفاءة المهنية •

بتوطين  التدريبية، وتلبيها هنكبيرًة، بناًء على احتياجات
تقديم بالمعني ز"، ي  مشروع "حكاية التمو ، التدريب

 ، مثل:الحديثة حزمة من الورش التدريبية
 ،، و"القبعات الست"ستراتيجيات سكامبر التعليمية"إ"
، وتنظيم المرتبطة بأدوات التمكين الرقميةتلك و 

الزيارات التبادلية، وجلسات التطوير المهني، إلى 

جانب تنفيذ الدروس المصغ رة، وبرنامج "التوأمة" بين 
مع  ،األقسام، والمشاركة في "مجتمعات التعلم"

 المدارس المعنية بتبادل الخبرات.
تأهيل صفوف في برزت حنكة القيادة العليا بالمدرسة  •

 ،عند الحاجة زمام األمورتسل م قادرة على ثانية ة يقياد
 وتفويض المعلمات ذوات الكفاءة للقيام بمهام

الرياضيات  :ألقساملمنسقات ك ،المعلمات األوليات
قيادة الفرق إضافًة إلى ، واللغة اإلنجليزية والعلوم

كما ، والتطوير الداخلي ،التحسين ، مثل:ةيالمدرس
 لتحقيق طموح ؛حشد الجهودبرعت اإلدارة في 

ذلك و ، دالعمل مًعا بروح الفريق الواحو ، المدرسة
 ، مثل: "نجمة الشهر"،عدة ببرامج بتحفيز منتسباتها

 .و"حق الجيرة"
توظف المدرسة مرافقها المتاحة التوظيف األمثل،  •

، وتفعل كمختبرات العلوم، ومركز مصادر التعلم
التمكين الرقمي بصورة أدوات و  ،التعلم إللكتروني

مشروع  ضمنتقدير ممتاز  مكنتهن من منحهن ،بارزة
إضافًة إلى  ،مد في عامين متتاليينجاللة الملك ح

التنسيق الفاعل مع المدرسة المجاورة في استخدام 
 كالصالة الرياضية. ،المرافق المشتركة

تتواصل المدرسة بصورٍة متميزة مع مؤسسات  •
المجتمع المحلي، كتواصلها مع مجمع السلمانية 

تنفيذ فعالية "سرطان الثدي"، والزيارات في الطبي 
زيارة "مزرعة ك، المثرية لخبرات الطالباتة الميداني
المشاركة على المستوى اإلقليمي في جائزة و تسنيم"، 

بالتعاون مع المجلس  ،(ISAالمدرسة الدولية )
يطاني، إلى جانب تواصلها المثمر مع الثقافي البر 
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ومساهمتهم البارزة في  ،مجلس اآلباءأولياء األمور ب
طبيق لبات صباًحا، وتالحياة المدرسية، كاستقبال الطا

عن مساهمتهم  ، فضاًل المشروع اإلرشادي "خذ بيدي"
في تجميل البيئة المدرسية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في الممارسات القيادية المتميزة، والعمل دوًما على تطويرها؛ حفاًظا على المستوى المتميز. االستمرار •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 سار الثانوية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Sar Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1994 سنة التأسيس

 575مجمع  - 7515طريق  - 891مبنى  العنوان

 الشمالية /الجنبية المدينة/ المحافظة 

 17697826 الفاكس 17697838 أرقام االتصال

 saar.se.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 18-16 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 12-10 

 1236 المجموع 1236 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط. االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 10 10 20 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

عدد 
 الشعب

 على المسارات توزيع الشعب

 نظام توحيد المسارات 20 (10األول )

 10 (11الثاني )
 العلمي: المسار

 .شعب (8) أحياء - : كمياءاألول البديل •

 .(شعبتان)رياضيات  - : فيزياءالثاني البديل •

 10 (12الثالث )
 العلمي: المسار

 .شعب (9)أحياء  - : كمياءاألولالبديل  •
 .(شعبة واحدة)رياضيات  - : فيزياءالثانيالبديل  •

 فنيات 5وإدارية،  28 عدد الهيئة اإلدارية

 109 عدد الهيئة التعليمية
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 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنتان ونصف في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 والتعليم.امتحانات وزارة التربية  •
 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثل أهمها في: ،2017-2016مستجدات في العام الدراسي ال •

 تعيين مديرة مدرسة مساعدة -

 تعيين مرشدة اجتماعية. -

 (1) على النحو التالي: 2018-2017الدراسي في العام جديدتين تعيين معلمتين  •
 للعلوم. (1و)للغة اإلنجليزية، 

 


