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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 ،امراجع   (13)

مع  التي تجرىمقابالت المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضال  عن ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 توصيات.

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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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 تقريب ا/الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد

 الحد المتوسطتدل على تجاوز  متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية

 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  

 تدل على انعدام الشيء معدوم ا )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

تقييم ، كهبعض جوانب في التقييم الذاتيدقة  عدم •
جودة الزيارات الصفية، وكذا عمليات متابعة 

 التركيز على األولويات.قلة التطبيق الفعلي، و 

ضعف مستويات الطالب األكاديمية في المواد  •
األساسية النظرية، من حيث تدني وانخفاض 
أغلب نسب اإلتقان، وتحقيقهم التقدم غير المالئم 

روسها، وضعف الغالبية العظمى من د في
 .نحو التعلم ة دافعيتهمقلَّ و مهاراتهم األساسية، 

تفاوت فاعلية عمليات التعليم والتعلم في دروس  •
ا ا مناسب  تحقيق الطالب تقدم  المواد العملية، و 

نجاح وتوافق نسب اإلتقان مع نسب ال ها،في

رضا ب حظيما  مساقاتها؛المرتفعة في أغلب 
 .وأولياء أمورهمالطالب 

 التعلمو  اعلية توظيف إستراتيجيات التعليمة فقلَّ  •
 المواد األساسية النظرية، وكذادروس في  زةحف  الم  
ة، وتوظيف أساليب نتجبصورة م   تها: إدار في

 ها،، ومساندة الطالب حسب مستوياتهم فيالتقويم
 .األعمال الكتابية والبرامج المدرسيةفي و 

، كالكتابات الواعية بعض الطالب غيرتصرفات  •
 غير الالئقة والتدخين.

ة في ورة فاعلة نوعي  مشاركة فئة من الطالب بص •
 ."الروبوتكس"مسابقات 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 اكتساب الطالب أغلب المهارات العملية التخصصية بصورة مناسبة. •

 .في مسابقات الروبوتكسالمشاركة النوعية  •

 
 

 التوصيات
ض المدرسة من عتر  تقديم الدعم الالزم للمدرسة من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ لمواجهة ما ي   •

 ضمن ما يلي:بحيث ييات، تحد  
 خاصة عامة، والمواد األساسية النظرية بصورة   رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي بصورة   –
 استقرار القيادة العليا بالمدرسة –
 ضبط آلية انتقال الطالب إلى المدرسة خالل سير العام الدراسي –
، العمليةأغلب األقسام و  العلوم لقسمتمثل في: المعلمين األوائل الم   ،نقص الموارد البشرية والمادية سد   –

االجتماعي بما يتالءم وأعداد الطالب، واختصاصي مركز مصادر التعلم، والصالة والممرض، واإلرشاد 
 الرياضية.

 بصورة أكبر. ، والتزامهم السلوك الحسنتنمية وعي الطالب الشخصي •

 التنفيذ.جودة تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطط المدرسية، ومتابعة  •

مع في الدروس النظرية،  رفع الكفاءة المهنية، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، خاصة  متابعة أثر برامج  •
 ز على:يتركال

 توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة –
 ةإدارة الدروس بصورة أكثر إنتاجيَّ  –
ومراعاة مستوياتهم في الدروس  ،توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب –

 واألعمال الكتابية
 رفع دافعية الطالب، وتحفيزهم نحو التعلم. –

 الحتياجاتهم التعليمية المختلفة، خاصة   دعم الطالب بمختلف فئاتهم، ومساندتهم في البرامج المدرسية؛ تلبية   •
 الطالب ذوي التحصيل المتدني.
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  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

غير "المدرسة على الحكم فاعلية أداء ثبات  •
، مع الثالث ةالمراجعدورات على مدار " المالئم
 من المستوى المرضيفي هذه المراجعة  تراجعها

التطور الشخصي، : إلى المستوى غير المالئم في
 .والمساندة، والقيادة واإلدارة

بنيت على تقييم ذاتي إستراتيجية وجود خطة  •
في تحسين  إجراءاتها ، لم تساهممتفاوت الدقة

على  تنفيذها حين متابعةالتركيز جاء األداء، و 
اإلجراءات، مع اختالف تقييمات المدرسة في 

األحكام التي أصدرها مع استمارة التقييم الذاتي 
 فريق المراجعة.

تتطلب تحديات التي تعترض المدرسة، و كثرة ال •
 :أهمها، الجهات المعنيةا من دعم  

ة وقلَّ  ضعف مهارات الطالب األساسية، –
 ،للتعلم في المواد األساسية أغلبهمدافعية 
المرفعين من المرحلة الطالب نسبة وارتفاع 
 اإلعدادية

 عدم استقرار القيادة العليا بالمدرسة –

سة لتحقين بالمدر م  كثرة أعداد الطالب ال –
 الدراسيخالل سير العام 

المتمثل  ،والمادية نقص في الموارد البشريةال –
العلوم وأغلب  لقسمالمعلمين األوائل في: 

واإلرشاد  ،والممرض األقسام العملية،
واختصاصي مركز مصادر  ،االجتماعي

 .والصالة الرياضية ،التعلم
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 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

يحقق الطالب نسب نجاح مرتفعة في مساقات  •
المواد األساسية النظرية والعملية في العام 

% 83، تراوحت ما بين 2018-2017الدراسي 
خالف ذلك، %، وجاء عدد محدود منها 100و

(، 513( و)رسم801( و)إنج801كما في )ريض
% على 63و ،%65و ،%57بنسب بلغت 

 الترتيب.

المواد األساسية مساقات يحقق الطالب في  •
 ،%00النظرية نسب إتقان تراوحت ما بين 

تباينت مع نسب النجاح في أغلبها، و %، 92و
يها وانخفاضها في مساقات المستويين رز تدن  وب  

جليزية والرياضيات ي، وفي اللغة اإلناألول والثان
% 12(، و801% في )إنج2بلوغها عام، ك بشكل  

(، غير 803% في )ميك14، و(811في )ريض
في  خاصة   ،بعضهافي  أفضل بصورة  جاءت ها أنَّ 

% في 60بلوغها المستوى الثالث، ك
س ذلك مستوياتهم في ك  وقد ع   (.805)عرب

الغالبية  لتغير المالئمة التي شكَّ الدروس 
، مع عدم توافق نسب الدروس العظمى من

 ا في بعضاإلتقان المرتفعة والمرتفعة جد  
 في الدروس. المستويات الفعليةمع  المساقات

في  ضعف مهارات الطالب األساسية إضافة  إلى
نسبة وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المواد األساسية، 

% من 77 بلغت المرفعين من المرحلة اإلعدادية
األول الثانوي في العام المستوى مجموع طالب 
 .الدراسي الحالي

يحقق الطالب في المواد العملية نسب إتقان  •
%، توافق أغلبها مع 92% و0ما بين  تراوحت

نسب النجاح في مساقات مسار النظام الفني 
ر، خاصة في التشغيل المكني، والتمديدات المطو  

% في 88كبلوغها  الكهربائية، وتقنيات الحاسوب،
 يكنسبت   (803% في )تمك57(، و806)تشغ

تباينت في ها غير أنَّ ، مرتفعتين جد اإتقان 
بعضها، مع بروز التدني واالنخفاض في مساقات 

ربائية، وهندسة الهواتف، التبريد، والماكينات الكه
( 805% في )ماك2التدريب المهني، كبلوغها و 
س ذلك التباين ك  وقد ع   (.542% في )رسم9و

 .متفاوتة بصورة  مستوياتهم في الدروس 

طالب المستوى الثالث في االمتحانات يحقق  •
الوطنية لألعوام الدراسية الثالثة الماضية، نسب 

في اللغتين العربية % 2لم تتجاوز نجاح متدنية 
 وحل  المشكالت. ،واإلنجليزية

يكتسب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم،  •
 التالي:على النحو 

يكتسبونها بصورة  المواد األساسية النظرية: –
القواعد النحوية في ما في كغير مالئمة، 

يجاد المشتقات العليا  اللغة العربية، وا 
للدوال في الرياضيات، والقراءة والكتابة 
والتحدث في اللغة اإلنجليزية، وتطبيقات 

 العلوم قوانين الحركة فيو  ،قانون أوم
 الميكانيكاو 

 يكتسبون بعضها بصورةالمواد العملية:  –
مهارة توصيل الدوائر ما في كجيدة، 
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الخراطة في ، ومهارات اإللكترونية
يكتسبون في حين ، التشغيل المكني

 ناقل الحركةفك كأغلبها بصورة مرضية، 
، وتوصيل فوفحص المكي  ، وصيانته

مع  كهربائية في االتجاه المعاكس، دائرة
لمام بالجانب النظري، اإل فيهم تفاوت

ضعف اللغة ناتج عن لاوالتأثير السلبي 
 اإلنجليزية لديهم.

-2015يحقق الطالب في األعوام الدراسية من  •
ا في نسب ، تقدم  2018-2017إلى  2016

ا في واد األساسية النظرية، واستقرار  نجاح الم
 .ةعام صورة  بفي المواد العملية النسب المرتفعة 

ب بصورة غير مالئمة في الغالبية يتقدم الطال •
العظمى من دروس المواد األساسية النظرية، 

ذوي الطالب  األعمال الكتابية، خاصة   وأغلب
شريحة شكلون الالتحصيل المتدني، والذين ي  

تقدمون بصورة ، في حين يبالمدرسة األكبر
ب دروس المواد العملية مناسبة في أغل

 لمشروعات.وا

 –ة وهم قلَّ  –القدرات األفضل يتقدم الطالب ذوو  •
بصورة مناسبة في أغلب دروس المواد األساسية 

 الطالب يتقدمفي حين النظرية وبعض البرامج، 
في  محدودة   ذوو التحصيل المتدني بصورة  

 برامج.ال
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
نسب اإلتقان، والمهارات األساسية، وكذا مستوياتهم في مستويات الطالب في المواد األساسية النظرية، من حيث  •

 أكبر. الجانب النظري من المواد العملية بصورة  

 في المواد األساسية النظرية. التقدم الذي يحققه الطالب حسب قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة   •

 طالب في االمتحانات الوطنية.مستويات ال •

 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 يساهم معظم الطالب في الدروس النظرية بصورة   •
ها بصورة أنشطت محدودة، وال يتفاعلون مع

ظهر أغلبهم دافعية محدودة، وثقة غير وي  مالئمة، 
حيث  ،في ظل  ضعف مهاراتهم األساسية ؛كافية

 الهدوء السلبي، وانتظار الحصول على اإلجابات،
ويستمتعون به كون في العمل م  نه  غير أنهم ي  

 بصورة أفضل في الدروس العملية.

يساهم الطالب بصورة مناسبة في األنشطة  •
ة فيها، ون بعض األدوار القيادي  الالصفية، ويتول  

 بقة الوطنية للمهارات،والمساكفرقة الكشافة، 
عمل في الة عالية حين ثق ر فئة منهمظه  وت  

ظهرون ي  ففي "مسابقات الروبوتكس" ا مبعضها، ك
 .لمسئوليةاتحمل تهم على اقدر و  ،إبداعاتهمفيها 
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ا من الطالب أغلب يلتزم  • ن، س  السلوك الح  بعض 
إجراءات ويطبقون م زمالئهم ومعلميهم، احتر كا

 ؛ويشعرون باألمن النفسيلورش، السالمة في ا
 منتسبي المدرسةعالقاتهم اإليجابية مع  في ظل  
ا من قيم المواطنة، ، كما يتمثلون بعض  عموم ا

تحسين سالم الوطني، والمشاركة في "كاحترام ال
عدادهم مشروع دائرة تبريد  ،البيئة المدرسية" وا 

ة قلَّ  (، إال أنَّ I Love Bahrainعنوانها )
واعتياد بعضهم التدخين إنصاتهم للقرآن الكريم، 

، ووجود كتابات غير في الساحات، ودورات المياه
ووجود  ة،يالوطنواألعراف قيم ال مس  الئقة كالتي ت  
ساءة و  المشاجرات الطالبية، ودة منحاالت محد ا 

تنبئ عن  ؛مقلقةا أمور   د  ع  األدب مع المعلمين؛ ت  
واألنظمة  التزامهم الواجبات وعيهم في ةقلَّ 

 .المدرسية

منتظم إلى المدرسة يلتزم الطالب الحضور ال •
ب، تسر  من الحاالت  تشوبها ،بصورة مناسبة

وكذا ، خالل عملية المراجعة كثيرةال اتغيابوال
 الغياب الجماعي في أيام قليلة.

ودة على العمل دظهر معظم الطالب قدرة محي   •
خالل التقويمات الفرديَّة باستقاللية في الدروس 

ظهرونها بصورة ي  لكنهم ذاتي،  كتعلم   ؛الكتابيَّة
 أفضل في المواد العملية، كعملهم في مشروع

(Car park system). 
ا ثنائي   يتواصل الطالب بصورة مناسبة حين عملهم •

ا في الدروس العملية، من حيث تعاونهم، وجماعي  
أخرى مهارات تواصلية ظهرون هم ال ي  غير أنَّ 

 .رحلتهم العمرية، كالحوار والنقاشالئم مت  

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أكبر.والتزامهم السلوك الحسن بدرجة  ،تصرف الطالب بوعي ومسئولية •

 ودافعيتهم نحو التعلم فيها.مساهمة الطالب بثقة وحماس في دروس المواد األساسية النظرية،  •

 انتظام الطالب في الحضور إلى المدرسة، والتزامهم المواعيد بصورة أكبر. •

ا بفاعلية أكبر.درة الطالب على التعلم الذاتي، والعمل باستقاللية، وتواصلهم مع  ق   •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 الحكممبررات 
 

في دروس المواد النظرية وظف المعلمون ي   •
 ، واألجزاء النظرية من الدروس العمليةاألساسية

زت في "السؤال من إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركَّ 
ت فاعلية تطبيقها غير مالئمة أجل التعلم"، وجاء

 الغالبية العظمى من الدروس، حيث يقل   في
الطالب معها، لتتحول إلى تلقين،  معظمتفاعل 

 ونوظفكما ي .ويتمحور العمل فيها على المعلم
لم تكن لكنها ، ارد تعليمية كالعارض اإللكترونيمو 

في حين جاءت فاعلية  فاعلة في دعم التعلم،
 األدوات واألجهزة وظيفوت التطبيق العملي

 ؛بصورة أفضل في أغلب دروس المواد العملية
 ها.فيا للعمل لكون الطالب محور  

، عربية في تدريس اللغة اإلنجليزيةستخدم اللغة الت   •
من المرحلة العمرية للطالب في  م ما هو أقل  قدَّ وي  

 اللغتين العربيةدروس ك بعض الدروس
ما في مها كيدروس سبق تقد عادوت  ، اإلنجليزيةو 

 اللغة العربية.
دير المعلمون الدروس النظرية بصورة غير ي   •

فاظهم فعلى الرغم من تخطيطهم  لها، وح  نتجة، م  
بعض  إال أنَّ المناسب على سالمة سيرها، 

ة القدرة على ضبط سلوك بقلَّ ا الدروس تأثرت سلب  
 شجيع والتحفيزسهم أساليب التولم ت  ، الطالب

كالثناء اللفظي و"مشروع الحصالة" في رفع 
للوقت غير استغاللهم  أنَّ  كما، دافعيتهممستوى 

 أوجزئيات، اليجة اإلطالة في بعض ؛ نتثمرم  
دون التأكد من تحقق  بين أنشطة التعلماالنتقال 

تنمية في  المبالغ فيه ، فضال  عن التكرارهأهداف

المهارات األساسية على حساب مهارات الدرس 
تقديم األنشطة التي المكتسبة، والمبالغة كذلك في 

دون  أو تقديم الجزء األسهل ،تقيس كفاية واحدة
في حين جاءت ، بصورة كافية ألعمقالتطرق ل

، حيث أفضلبدرجة إنتاجية الدروس العملية 
ا في عمل الطالب فردي   االستثمار المناسب للوقت

 ا.وجماعي  

أساليب تقويم ساهمت في التأكد وظف المعلمون ي   •
من حدوث التعلم في الدروس العملية، 

المهارات، كالمالحظة، وتفعيل استمارة تقييم 
عداد المشروعات، في حين يقل   توظيف  وا 

األساليب الفاعلة في الدروس النظرية، كالتركيز 
، التفاعل معها ة التي يقل  الشفهيَّ  على األسئلة

تأثر بتداول وتقديم التقويم الفردي الكتابي الذي ي  
يتأثر بتعميم اإلجابات اإلجابات بين الطالب، أو 

 .المنشود التعلم إحداثبعده دون التأكد من 

ى مهارات التفكير العليا بصورة محدودة في نم  ت   •
في العلوم، كاالستنتاج المواد األساسية النظرية، 

التدريبات غير المباشرة في الرياضيات،  وحل  
أفضل في الدروس  ى بصورة  نم  ت  غير أنها 

العملية، كاكتشاف الخطأ في توصيل الدوائر 
 .اإللكترونية والكهربائية

ف قدم المساندة الكافية للطالب على اختالت   ال •
المواد النظرية، حيث محدودية إثراء  فئاتهم في

أو  ذوي القدرات األفضل بعد انتهائهم من العمل،
 التحصيللطالب ذوي االكتفاء بتوجيهات عامة ل

ة لمساندة الفرديَّ تقديم ال مع أفضلية  ، المتدني
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 العمليةفي الدروس  ة ألغلب الطالبوالجماعيَّ 
 لتركيز على دقة العمل.امع 

ح أعمال الطالب بصورة غير منتظمة، مع صحَّ ت   •
وتقديم  التصحيحفي دقة عدم تحري الو  ،قلة الكم  

في  ها أفضلغير أنَّ التغذية الراجعة في أغلبها، 
، وفي إعداد والميكانيكا العلوممساقات 

 المشروعات في المواد العملية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 التوظيف الفاعل إلستراتيجيات التعليم والتعلم، وتحفيز الطالب نحو التعلم في الدروس النظرية. •

 إدارة الدروس بصورة فاعلة ومنتجة. •

ومراعاة  ،بفئاتهم التعليمية المختلفةتوظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب  •
 مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابية.

 
 

 رشادهم  مساندة  "غير مالئم"الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

لطالب ا مساندةل غير كافيةم المدرسة برامج قد  ت   •
صعوبات طالب ، و ذوي التحصيل المتدني

 زت في المراجعة قبل االمتحانات،تركَّ  ،التعلم
 تساهم لمالتي و  ،مثل: "طوق النجاة" و"وقفة أمل"
 من رغمعلى ال، في رفع إنجازهم للمستوى المالئم

م قدَّ . كما ت  أنها ساهمت في تقليل أعداد الم رفعين
القدرات ذوي لطالب لبعض البرامج المناسبة 

األفضل، مثل: "مسابقة فارس العلوم 
( في Smart home، ومشروع )والرياضيات"
 .اإللكترونيات

لبي المدرسة حاجات الطالب الشخصية، ت   •
ا الورش للمحتاجين، وتقدم دعم   كتوفير زي  

 كتوفيرذوي اإلعاقات الجسدية، للطالب ا مناسب  
الملتقى العربي األول ومشاركتهم في السماعات، 

لمدارس ذوي االحتياجات الخاصة والدمج في 

وتتواصل مع الجهات جمهورية مصر العربية، 
الحاالت  وتتابعالذهنية،  اإلعاقاتحول المعنية 

 السرطان.المرضية، كمرضى 
تقوم المدرسة بدراسة بعض الحاالت الخاصة،  •

نقطعين إلى م  ن في بعضها، كإعادة اللتي تتحسَّ وا
، مثل: "أنا البرامج التوعويَّةم بعض قدالدراسة، وت  

ها لم و"مشروع مكافحة التدخين"، إال أنَّ  ،ملتزم"
، في الطالب تساهم بصورة كافية في تنمية وعي

 نقص عدد اإلرشاد االجتماعي. ظل  

تعمل المدرسة على توفير بيئة آمنة، بتوفير  •
وتدريب  اشتراطات السالمة في الورش والمعامل،

متابعة ، و المعلمين على اإلسعافات األولية ضبع
عدم وجود صالة رياضية،  المواصالت، إال أنَّ 
من مخارج الطوارئ في  بعض  وممرض، وغلق 
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ل من قل  لتدخين، ي  فاعلية متابعة اة المعامل، وقلَّ 
 ا.جعلها أكثر أمن  

نظام د بتعريفهم بد  هيئ المدرسة الطالب الج  ت   •
، المتاحةالتخصصات و  الفني والمهني، التعليم

بتنظيم معرض للمرحلة التالية  همهيئوت  
، ومحاكاة واقع العمل في برنامج الجامعات
هذا، مع كثرة أعداد الطالب الم لتحقين  "تكوين".

بالمدرسة خالل سير العام الدراسي، فبلغت 
% من مجموع الطالب منذ بدء 16نسبتهم مثال 

 الدراسة حتى توقيت عملية المراجعة.

ي مواهبهم نم  ثري المدرسة خبرات الطالب، وت  ت   •
في األنشطة الالصفية بصورة مناسبة، 

في  نوعية للمشاركةا تيح فرص  كالموسيقى، وت  
، والتي المحلية والدولية "الروبوتكس"مسابقات 

 حرزون فيها مراكز متقدمة.ي  

بصورة ت نمَّى المهارات الحياتيَّة لدى الطالب  •
متفاوتة، كان أفضلها في تصميم النماذج ألجزاء 
ميكانيكية، كالمطرقة، في حين ي نمَّى بعضها 
، كمهارات التواصل باللغة اإلنجليزية. بصورة أقل 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 تلبية االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة، خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني. •

 برامج تعزيز الوعي اإليجابي لدى الطالب.فاعلية  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تعليم فني ومهني  تقديم ركز رؤية المدرسة علىت   •
لم ترتبط ، غير كافيةبصورة رجمت تميز، وقد ت  م  

في المواد بتنمية مهارات الطالب األساسية 
ة؛ ما أدى إلى االهتمام بتنمية الجوانب النظري

الفنية بصورة أكبر على حساب جودة مجاالت 
 .العمل المدرسي

م المدرسة واقعها باستخدام تحليل قي  ت   •
(SWOT واجتماعات فريق التحسين ،)

المراجعة السابقة، من توصيات تستفيد و الداخلي، 
ا في بعض التقييم الذاتي لم يكن دقيق   إال أنَّ 

واقع مستويات الطالب المرتبطة بجوانبه، ك
عمليتي التعليم والتعلم، ولم جودة األكاديمية و 

 أولوياتمع تتناغم فيه بعض نقاط الضعف 
 .معايير النجاحو  التحسين

تقييم الزيارات الصفية في في دقة ال تحري ةقلَّ  •
المواد األساسية النظرية، حيث التركيز على 

مع اإلجراءات بصورة أكبر من جودة التنفيذ، 
تقييمات المدرسة في استمارة التقييم اختالف 
 حكام التي أصدرها فريق المراجعةاألمع الذاتي 
 .تقييمية واحدة درجةبفارق 

مجاالت  ستراتيجيةاإل المدرسة خطة ضمنتت •
صيغت ها العمل المدرسي األساسية، غير أنَّ 

بصورة عامة دون تخصيص ألولويات التطوير 
المتعلقة برفع نسب إتقان الطالب في المواد 

الرغم من  علىو  ،والعملية األساسية النظرية
استمارات أجندة عمل تفعيل القيادات المدرسية 

الوقفة التقويمية نهاية الفصل تنفيذ أسبوعية، و 

بدرجة كافية  ذلك لم يكن فاعال   الدراسي، إال أنَّ 
 المتابعة تتركز حيث العام،  في تحسين األداء

؛ على اإلجراءات بصورة أكبر من جودة األداء
المدرسة  يريدم  لالتغير المستمر  في ظل  
ا، وحداثة تعيين أغلب ن، ونقصهم أحيان  يالمساعد

 .النظريةالمعلمين األوائل في المواد األساسية 

 برامجقدم المدرسة برامج تمهين للمعلمين، مثل: ت   •
تدريب"، وورشة "أساليب أكاديمية الشيخ عبداهلل لل"

تمهين بعض  مع، ، ويوم الجودة الشهري  التقويم"
برنامج "لقاء مع  من خالل القيادات المدرسية

على أداء ذلك كله  انعكاس أثر قائد"، إال أنَّ 
 في ظل  ، الم يكن كافي  معلمي المواد األساسية 

األقسام  ن األوائل فيمعلميالنقص أغلب 
 .األكاديمية، وحداثة تعيين بعضهم

لمدرسة، تسود العالقات اإليجابية بين منتسبي ا •
، واالحتفاء مع تحفيزهم بوسائل، كشهادات الشكر

ز"، مع ، وتقديم "جائزة المعلم المتمي  بمشروعاتهم
األقسام، مثل: إقامة مشروعات مشتركة بين 

 "مجسم شقة سكنية" بين قسم ي النجارة والكهرباء،
ا تفويض بعض المعلمين بصالحيات سد  و 

 قسمللنقص، كالقيام بمهام المعلمين األوائل في 
واختصاصي  ،العمليةأغلب األقسام العلوم و 

ستثمر ذلك لم ي   ، غير أنَّ مركز مصادر التعلم
 للمدرسة.بصورة كافية في تطوير األداء العام 

وظف المدرسة مواردها ومرافقها، كمركز ت   •
، والتي لم العارض اإللكترونيمصادر التعلم، و 

م الطالب في سهم بدرجة كافية في دعم تعل  ت  
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لمعامل ا همتوظيف أماالمواد األساسية النظرية، 
 .فقد ظهر بصورة أفضل والورش

تتواصل المدرسة بصورة مناسبة مع مؤسسات  •
كتواصلها مع شركة "فورد"  المحلي،المجتمع 

، لبا"أوشركة " للسيارات في تمهين المعلمين،
ومشاركة أحد أولياء األمور في إلقاء كلمة 

 توعوية في الطابور الصباحي.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
متابعة مع على األولويات، التركيز ، واالستفادة من نتائجه في بصورة أكبر الدقةتحري التقييم الذاتي من حيث  •

 جودة التنفيذ.

 في المواد األساسية النظرية. متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين، خاصة   •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 عبداهلل بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنينالشيخ  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Sh. Abdulla Bin Isa Al-Khalifa Secondary Technical اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1987 سنة التأسيس
 841مجمع  – 41طريق  – 105مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17685140 الفاكس 17686931 17687816 أرقام االتصال

 shabdulla.se.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 18–16 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 10-12 

 1722 المجموع - اإلناث 1722 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي أغلب الطالب 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
 23 16 27 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 (10األول )
 ر الصناعي.شعبة لمسار النظام الفني المطو   (24) •
 شعب للتدريب المهني. (3) •

 (11الثاني )
 ر الصناعي.شعبة لمسار النظام الفني المطو   (14) •
 للتدريب المهني. ةشعب( 2) •

 ر الصناعي.مسار النظام الفني المطو   (12الثالث )
 فن يين 3و اإداري   28 عدد الهيئة اإلدارية
 248 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 العربية واإلنجليزية تاناللغ لغة التدريس

 واحد عام دراسي في المدرسةالمدة التي قضاها المدير 
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 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم. •
 جودة التعليم والتدريب. االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة •

 - االعتمادية )إن وجدت(

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

استقالليَّة مدرسة البحرين المهنية الثانوية للبنين إداري ا عن مدرسة الشيخ عبداهلل  •
 .2018-2017في العام الدراسي  بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين

 .2018-2017العام الدراسي تعيين مدير المدرسة في  •

ين ن خالل العام الدراسي الحالي، والعام  المساعدي يريندر المستمر في الم  التغي   •
ن في العام الدراسي يدير ي مدرسة مساعد  الدراسيين الماضيين، كان آخرها تعيين م  

2018-2019. 

 .البديلخالل العام الدراسي الماضي، وعدم توفير ن يالمساعد يريندأحد الم  نقل  •

 ، تمثلت في:2019-2018تعيينات في العام الدراسي  •

 واإلنجليزية، والرياضيات ، واللغةالعربية ةاللغألقسام: مين أوائل معل –
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