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 المقدمة

 

من قبل  أيام ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار هيئة جودة التعليم والتدريب بمراجعة أداء المدارس الحكومية بقامت إدارة 
 ةطلباألخرى، واالطالع على أعمال النشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، عشرة

مع  جرىمقابالت التي تالمكتوبة 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. طلبةلبالمدرسة وا موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  1 مرض    2 جيد  3 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 /ى الشمول والتمامتدل عل 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
 قليل تدل على ما هو أدنى من محدود

 لة الشديدةتدل على الندرة والق امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  ًتفاوت فاعلية عمليات التخطيط اإلستراتيجي، خاصة 
، ة بدقة التقييم الذاتي، ودقة تقييم الزيارات الصفيةبطتر الم

المدرسية بأولويات التطوير، ومتابعة جودة  ةوارتباط الخط
 التنفيذ.

   متفاوتة، اكتساب الطالب المهارات األساسية بصورة 
لعربية ا في اللغتين نسب اإلتقان مع نسب النجاحوتباين 

ين المسار أغلب مساقات في ، و ة  عام صورة  بواإلنجليزية 
 كلشتوافقها في المسار العلمي بالتجاري واألدبي، مع 

 .عام

  ،إدارة وقت كذاو تفاوت فاعلية إستراتيجيات التعليم والتعلم 
تطبيق أساليب التقويم، ومساندة الطالب حسب و ، التعلم

لطالب ا خاصةً  ،الدروس والبرامج المدرسيةمستوياتهم في 

تعلم فاعلية التعليم والظهور ذوي التحصيل المنخفض، مع 
 في المواد التجارية بدرجة أقل.

  باألمن نفسي ا، والتزامهم السلوك الحسن؛ الطالب شعور
عندما  فاعلة   مساندة  دعمته المدرسة بتقديم برامج معززة، و 

، في حين ظهرت مساهمتهم في يهم مشكالتتكون لد
 متفاوتة. الدروس بصورة  

  تسخير ب عاقة،للطالب ذوي اإلالمقدم الدعم فاعلية
 اإلمكانات البشرية والمادية.

  آمنة ةي توفير بيئة صحي  المدرسة فعلى الرغم من جهود ،
 حواجزعدم غلق بوابات السيارات، وانخفاض  إال أن  

ا ل خطرً شك  ي   ،في الطوابق العلوية ممراتالبعض الساللم و 
 .منتسبيهاعلى 

  رضا الطالب وأولياء أمورهم عن المدرسةكسب. 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
   عظم الطالب، وشعورهم باألمن النفسي.لم  ن س  السلوك الح 

 .برامج تعزيز السلوك اإليجابي، ومساندة الطالب عندما تكون لديهم مشكالت 

 .الدعم المقدم للطالب ذوي اإلعاقة 
 

 

 التوصيات
  ًواألدبي.ي ، وفي المسارين التجار اللغتين العربية واإلنجليزية عامةً في  رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، خاصة 

 ومتابعة يوفق أولويات العمل المدرس ،المدرسية طر الخطتطبيق تقييم ذاتي دقيق، واالستفادة من نتائجه في تطوي ،
 .هاودة تنفيذج

 في المواد  اصةً خوتطبيق إستراتيجيات فاعلة،  ،عمليتي التعليم والتعلمالتنمية المهنية في تحسين  برامج أثر متابعة
 على:ز يتركالمع  ،التجارية

 ة منتجةيفاعلب التعلم إدارة وقت 

  برامج دعم  معززة ومساندة؛ تلب ي احتياجات الطالب التعليمية على اختالف توظيف أساليب تقويم فاعلة، و
 التحصيل المنخفضذوي الطالب  خاصةً  ،مستوياتهم

  أنفسهم.بتفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم 

  ًم الل  أسوار بعض السو لسيارات، بوابات امنتسبي المدرسة، والمتعلقة با؛ لضمان سالمة اتخاذ تدابير أكثر أمن
 ات.ر  م  والم  

   والعلوم، وفي  ،والرياضيات ،اللغة اإلنجليزية قسامل في: المعلمين األوائل ألتمث  الم   ،النقص في الموارد البشرية سد
 ل في: الصالة الرياضية.تمث  الم   ،المرافق المدرسية

 

 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ظهر التفاوت  ذات مؤشرات أداء، مدرسيةخطة توافر
تلك ك ،المدرسي العمل على أولويات في تركيزها

اإلنجاز األكاديمي في اللغتين مستوى ة برفع بطتر الم
وكذا  ،اله التطبيق الفعلي علىالعربية واإلنجليزية، و 

، وانعكاس فاعليتها على مجاالت تنفيذها جودة متابعة
 المراجعة بالمستوى المرضي.

 الزيارات المتعلق ب ة التقييم الذاتي، خاصةً دق  في تفاوت ال
 ومساهمة الطالب الصفية، وبرامج المساندة التعليمية،

 في الدروس.

   ت جاالحافظة المدرسة على فاعليتها العامة، وجميع مم
سلوك الطالب  علىو  ،المستوى المرضيفي المراجعة 
 .دالجي  بالمستوى 
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   مرضية في إنجازهم األكاديمي، تحقيق الطالب مستويات 
 ا في أغلب الدروس.ا مناسبً وتقدمً 

  تفاوت فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، على الرغم من
 هود  ج، مع استقرار معظم الهيئة التعليمية في المدرسة

 .لقيادة في التمهينل

  عدة، تعمل على عالجها  يات  تحد  لالمدرسة مواجهة
ضعف المهارات  :في أهمها لتتمث  و  بصورة مناسبة،

د داألساسية للطالب   ، والنقص في المعلمين األوائلالج 
 .للغة اإلنجليزية، والعلوم، والرياضياتا :ألقسام
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

   اد المو مساقات حقق الطالب نسب نجاح مرتفعة في ي
، تراوحت ما 6102-6105 األساسية في العام الدراسي

عدد محدود منها بدرجة  جاءو ، %011و %01بين 
 .%20( بنسبة 600إنجخاصة ) ،أقل

   4ين ما بتراوحت  ،متباينة   حقق الطالب نسب إتقان  ي% 
حيث توافقت مع نسب النجاح المرتفعة في  ،%44و

لمسار باومعظم مساقات العلوم  ،مساقات الرياضيات
 (،164و)فيز ،(125)ريض :مساق ي خاصةً  العلمي،

وفي بعض مساقات مساقات المواد التجارية،  أغلبو 
من  محدود   وعدد   ،األحياءكما في  ،المستوى األول
وى المشتركة في المست خاصةً  ،إلنجليزيةمساقات اللغة ا

الثالث، في حين تباينت في مساقات اللغة العربية، 
اري المسارين التجفي و  ،وأغلب مساقات اللغة اإلنجليزية

كما في  ،مساقات المستوى األول أغلبو  ،واألدبي
الدروس  فيوقد عكس ذلك التباين مستوياتهم  .الفيزياء

 .مرضيال في المستوى التي جاء أغلبها
   مدارس للل العام من المعد   أقل   حقق الطالب نسب إتقان  ي

على أفي حين يحققون نسًبا ، في أغلب المساقاتالثانوية 
 منه في أغلب مساقات الرياضيات.

   الحادي  ين:حقق الطالب في نسب النجاح المركز  ي
العشرين في الفصلين األول والثاني على و  ،والعشرين

، عند مقارنتها 6102-6105الترتيب من العام الدراسي 
 مدرسة. 33المدارس الثانوية البالغ عددها ب

   حقق طالب المستوى الثالث في االمتحانات الوطنية ي
 في اللغتين نسب نجاح متدنية 6105و ،6104 :يلعام  

 %6ين ا بتراوحت م ،المشكالت العربية واإلنجليزية وحل  
 .%15و

  يتفاوت الطالب في اكتسابهم المهارات والمعارف
 التالي: على النحو، المفاهيمو 

  لشعريا تحليل النص   يكتسبون :اللغة العربيةفي، 
في  اهأفضلجاء ومهارات البالغة بصورة مرضية، 

ا أم، والمستوى األول ،المسارين األدبي والعلمي
 فيكتسبونها بصورة   تجاري /في المستوى الثالث

 .غير مالئمة
 يكتسبون مهارات القراءة  :في اللغة اإلنجليزية

غير بصورة و ، والكتابة بصورة مرضية عامةً 
 تجاري. /مالئمة في المستوى الثاني

  صورة ببعض المهارات يكتسبون  :الرياضياتفي
جراء ك ،مرضية إيجاد قياس الزوايا المحيطية، وا 

ة ، وبعضها بصور الجذورالعمليات الحسابية على 
 كإيجاد مجال الدالة ،دة في المسار العلميجي  

 .ومداها
  :المهارات والمعارف يكتسبون بعض في العلوم

 ي المسار العلمي،ف خاصةً  ،دةبصورة جي  العلمية 
 ،ةقانون السرعة المداري   استنتاجالمقارنة، و ك

ورة أغلبها بص ، ويكتسبونومعارف الدورة الدموية
، والتجريب حساب السرعة المتوسطةكية، مرض
 .العلمي

 المهارات  معظم يكتسبون :في المواد التجارية
ل غير مالئمة، كحساب معد  بصورة  والمعارف

 .النظام الرأسمالي ومعارف االستهالك،
   6101حقق الطالب على مدار األعوام الدراسية من ي-

في نسب النجاح  ااستقرارً ، 6102-6105إلى  6104
بعضها في  ا، وتقدمً كالعلوممساقات بعض الفي 
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اللغة ك ،بعضهافي  رياضيات، وعدم استقرار  كال
 لمسار األدبي.بااإلنجليزية 

   في أغلب دروس المواد  مرضية   م الطالب بصورة  يتقد
ي أغلب فو ي الدروس، ث  ل  رابة ث  األساسية التي بلغت ق  

األعمال الكتابية، وبصورة غير مالئمة في عدد محدود 

 عضدة في بخاصة في المواد التجارية، وبصورة جي  منها 
 واللغة العربية. ،العلوممساقات 

   م الطالب المتفوقون بصورة مناسبة في أغلب يتقد
 ، بينما يتقدم ذويعمال الكتابية والبرامجواأل ،الدروس

التحصيل المنخفض بصورة غير مالئمة في أغلب 
 الدروس، وبصورة مناسبة في بعض البرامج.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وفي مساقات المسارين التجاري واألدبي.عامة مستويات الطالب في اللغتين العربية واإلنجليزية ، 

  لمنخفض،اذوي التحصيل الطالب  قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصةً  وفقالتقدم الذي يحققه الطالب 
 المسار التجاري. طالبو 

 .مستويات الطالب في االمتحانات الوطنية 

 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

   حيث مناسبة   ساهم الطالب في الحياة المدرسية بصورة  ي ،
يشاركون في األنشطة الالصفية، ويتولون األدوار القيادية 

المجلس الطالبي، وفرقة الكشافة،  كمشاركتهم فيفيها، 
في  ،وألعاب القوى الخارجية ،اللغة اإلنجليزية :يت  ومسابق  
ساهم ، حيث يفي الدروس متفاوتة   بصورة  يشاركون  حين

 مناسبةً  قةً بدون ث، وي  أنشطتهاا في ا وكتابي  أغلبهم شفهي  
أفضل  بالنفس، حين عرضهم اإلجابات، مع قدرة  

متفاوتة على قيادة قدرة  و  للمتفوقين على التبرير،
ذوي التحصيل الطالب مساهمة  غير أن   المجموعات،
 وثقتهم بأنفسهم جاءت بدرجة أقل. ،المنخفض

  ًرمون حيث يحت ا، وسلوًكا حسًنا،ي بدي الطالب وعًيا جي د
حافظ وي ،المدرسية ويلتزمون األنظمةبعضهم ومعلميهم، 

معظمهم على سير الدروس في بيئة مالئمة، ويشعرون 
باألمن النفسي، والذي تعكسه محدودية المشكالت 

 ،ن، كالتدخيمنهم قليلة السلوكية التي تصدر من فئة
 والتسرب من الدروس.

   ا لتراث بً ا مناس، ويبدون فهمً ل الطالب القيم اإلسالميةيتمث
المدرسة،  أداء الصالة فيأغلبهم  فيلتزمالبحرين وثقافتها، 

هم ب  ترجمون ح  هم ذوي اإلعاقة، وي  ءزمال ساعدونوي  
شاركون مي"، ويعل  م م  كر  الية "أ  لمعلميهم بتكريمهم في فع  

الفتة في حب هرجان البحرين أوال"، ومسابقة "في "م
 .الوطن"

  ،يلتزم معظم الطالب الحضور المنتظم إلى المدرسة
حاالت محدودة من الغياب مع ويلتزمون المواعيد، 

 الجماعي.
   على التعلم الذاتي، مناسبةً  ظهر أغلب الطالب قدرات  ي 

توليد "مشروع وفي كالعمل بصورة مستقلة في الدروس، 
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وتلخيص  ،ضمن مراكز اإلبداع الطاقة من حركة الرياح"
 .في مركز مصادر التعلم العادات السبع للقادة""كتاب 

   ي ا فحين العمل معً  مناسبة   يتواصل الطالب بصورة
 ،من حيث تعاون أغلبهمالدروس واألنشطة الالصفية، 

بصورة  مًعا تجانسهمهور ظ   مع ،نصاتهما  و  ،وحوارهم
 .أفضل

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .مساهمة الطالب بثقة وحماس في الدروس 

   أكبر ا في الدروس بفاعليةالتعلم الذاتي، وتواصلهم معً درة الطالب على ق. 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 بصورة   من إستراتيجيات تعليم وتعل  يالمعلم أغلب يوظف 
مثل: السؤال من  ؛ لضمانها تعلم أغلب الطالب،مناسبة  

بقون ويط ،والمعلم الطالب ،والحوار والمناقشة ،مأجل التعل  
ودون  ألدوار،ل دون توزيع   م التعاونيإستراتيجية التعل  

ق بعض طب  ، في حين ي  جميع الطالباشتراك  ضمان
بعض ي كما ف، دةجي   المعلمين تلك اإلستراتيجيات بصورة  
ك، . وبخالف ذلوالعلوم دروس اللغة العربية والرياضيات
ئمة في غير مال بصورة  جاءت فاعلية تلك اإلستراتيجيات 

 في المواد التجارية. خاصةً  ،من الدروس محدود   عدد  

  ،يستخدم أغلب المعلمين موارد تعليمية بصورة مناسبة
كالعارض اإللكتروني، واألفالم التعليمية، وأوراق العمل، 

تركيزهم على التشجيع اللفظي،  مع، اسوالميزان الحس  
 لمدح والثناء.با

   ون خطط، حيث ي  مالئمة   دير المعلمون الدروس بصورة  ي
 رون بيئةً ، ويوف  عرضهاجون في واقف التعليمية، ويتدر  للم

 ؛ر عدد من الدروسللتعلم، في حين تأث   مالئمةً  هادئةً 
ة قل  ، وبكما في اللغة العربية ،بعدم وضوح التعليمات

فاعلية اإلدارة الصفية في ضبط أحاديث الطالب الجانبية 
نطقي الم، وعدم التسلسل في بعض دروس المستوى األول

 .كما في المواد التجارية ،في العرض

   حيث التعلم فيها بإدارة وقت ارت أغلب الدروس سلبً تأث ،
 ة،كما في اللغة العربي ،اإلطالة في األنشطة االستهاللية

كما في الرياضيات، وسرعة  ،أو في بعض جزئياتها
نهاء الدرس قبل  ،ين األنشطةاالنتقال ب  ،محددال الوقتوا 

 .كما في اللغة اإلنجليزية

   راعي المعلمون التمايز بين الطالب بصورة مناسبة، من ي
 ىحيث تقديم بعض األسئلة الشفهية والكتابية التي تراع

ي قدرات تحد  في تفاوت ال، مع المختلفة هممستويات فيها
حصيل ذوي التالطالب ة التركيز على دعم المتفوقين، وقل  

ة ى قل  إل في أغلب الدروس، إضافةً ومساندتهم  ،المنخفض
في بعض الدروس،  المساندةفاعلية المعلم الزميل في 

في  كما ،قتصر دوره على التنظيم بصورة أكبراحيث 
 .المواد التجارية

   وس في الدر  لطالبدى الالتفكير العليا  اتى مهار نم  ت
بصورة مناسبة، كالتحليل في اللغة العربية، وبصورة 

 .ستنتاج في الفيزياءكاال ،هاأفضل في بعض

   ة ما بأساليب متنوع ن التقويم في الدروسو ف المعلموظ  ي
والتي جاءت  ة،ة والجماعي  ة، الفردي  ة والكتابي  بين الشفهي  

 لتقويمعلى ا اأحيانً  من حيث التركيزفاعليتها متفاوتة، 
م الكيمياء، وقيا بعض دروس كما في ،الجماعي الكتابي

عض بكما في  ،من زمالئهم بعض الطالب بنقل اإلجابات
أقل  وىً بمست تقويماتال بعض ، وتقديمالرياضياتدروس 

، وعدم ضمان كما في اللغة اإلنجليزية ،من المتوقع
كما  ،في التقويم الجماعي الكتابي مشاركة جميع الطالب

في المواد التجارية، مع تفاوت حرص المعلمين على التأكد 
 من حدوث التعلم.

   من األعمال الكتابية  مناسب   ف الطالب بقدر  كل  ي
ع بالتصحيح شبه المنتظم، مع مراعاة تاب  والواجبات، وت  

كما  ،في تصويب بعضهاالتمايز في بعضها، وقلة الدقة 
 العربية. اللغةمثل  ،في بعضها الرياضيات، وقلة الكم  في 
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 التعلم إدارة وقت. 

  ًتحصيل ذوي الالطالب  أساليب التقويم، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة، خاصة
 .المواد التجارية، وفي المنخفض

 .مراعاة مستويات الطالب في الدروس واألعمال الكتابية، وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم  
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

   ي المدرسة احتياجات الطالب التعليمية بصورة لب  ت
مناسبة، بتقديم االختبارات التشخيصية، واالستفادة من 

، ثري خبرات المتفوقين ببرامجحيث ت   دعمهم،لنتائجها 
غة الترجمة في اللأولمبياد الرياضيات" و"مثل: "مسابقة 

ذوي التحصيل المنخفض الطالب  دعموت"، ةاإلنجليزي
دروس التقوية األسبوعية، وقبل ببعض البرامج، ك

ي والت ؛الطابور الصباحي أثناء اختبارات المنتصف
صورة ب لديهم بعض المهارات األساسيةتنمية ساهمت في 

 .منهافئة من الطالب  بتسر  مع  ،مناسبة

   تقديم ك ،ي المدرسة حاجات الطالب الشخصيةلب  ت
ذوي لطالب ل ا فاعاًل م دعمً قد  المساعدات المادية، وت  

ة، خاص توفير النظارات الطبية، ودورة مياه  كاإلعاقة، 
 .نشطةاألفي  همتركاشم، و المستمرةمتابعة الو 

   لطالب ي سلوك انم  م المدرسة البرامج الفاعلة التي ت  قد  ت
 ،رها"ي  غبيدي أ   ،العادات السلبيةفعاليت ي: "كن، س  الح  
م بدراسة الحاالت وتقو حياتي في أمان"،  ؛بال إدمانو"

، اءنطو التدخين واال ت ي:حال، كلبعض الطالب الخاصة
 .أثمرت في بعضهاوالتي 

   ة وت نم ي مواهبهم بصور  ،ثري المدرسة خبرات الطالبت
، كمسابقة اإللقاء الشعري باألنشطة الالصفية،مناسبة، 

 .للتصوير (Zoom) ونادي الخط، وفريق
   بل بزيارتهم في مدارسهم ق ،دد  ئ المدرسة الطالب الج  هي  ت

ء أمورهم ، وتوعيتهم وأولياأسبوع التهيئةب، و التحاقهم بها
 للمرحلة التالية الطالب هيئالنظام الدراسي، وت  حول 

كزيارة جامعة  ،زياراتالو عبر الحصص اإلرشادية، 
 البحرين، ومصرف البحرين المركزي.

  بعض اشتراطات األمن توفير  علىتعمل المدرسة
جراء لحريق، كمطافئ ا ة في بيئتها،والسالم ية عملوا 

 ر أن  ، غيوالمتابعة الفاعلة النصراف الحافالتاإلخالء، 
، لدراسياصة للسيارات طوال اليوم فتح البوابات المخص  

 خطًرا لشك  ي   ات،ر  م  ض أسوار بعض الساللم والم  وانخفا
 .منتسبيهاعلى 

   رة الطالب بصو ة لدى ي المدرسة المهارات الحياتي  نم  ت
مل حاكاة واقع العمتفاوتة، كمهارات تقنية المعلومات، وم  

في برنامج خدمة المجتمع، ومهارات الحوار في العمل 
 ة، والنجارة.ر الذاتي  ي  الجماعي، وكتابة الس  
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  ات.ر  م  م  وأسوار بعض الساللم وال صة للسيارات بالمدرسة،خص  الم  البوابات ب بطتر ، فيما ياألمن والسالمةتدابير 

  ذوي التحصيل المنخفض.الطالب تلبية احتياجات الطالب التعليمية بفئاتهم المختلفة، خاصة 

   ة.تعزيز مهارات الطالب الحياتي 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

   ق، ل  الخ   و  م  لم وس  بالع   قي  لدى المدرسة رؤية تركز على الر
وقد ترجمت بصورة مرضية في مجاالت العمل المدرسي، 

 ق الطالب وسلوكهم.ل  خ  في تعزيز  وبصورة أفضل
   م المدرسة واقعها باستخدام تحليل قي  ت(SWOT ،)

 زة،المدرسة البحرينية المتمي  نموذج واالستفادة من 
واجتماعات فريق التحسين الداخلي، وتحليل نتائج 
الطالب، غير أن تقييمها هذا تفاوت في دقته، كما في 
، تقييمها لعمليتي التعليم والتعلم، وبرامج المساندة التعليمية

 إلى تفاوت دقة تقييماتها في استمارة التقييم الذاتي إضافةً 
 التي أصدرها فريق المراجعة.مع أغلب األحكام 

  تأخذ في طبيعتها هيئة لدى المدرسة خطة إستراتيجية
ركز على ت   ،لمدة عام دراسي واحدالخطة التنفيذية 

مجاالت العمل المدرسي األساسية، وعلى توصيات 
 ياتأولو تحديثها وفق  تم ،المراجعة السابقة بشكل عام

ب في أغلت المتابعة بطتر حيث ا، مناسبةالعمل بدرجة 
على ا فيهالتركيز  وتم، متفاوتة مؤشرات أداءالمجاالت ب

ة أث رت في بناء الخطط التشغيلي ،اإلجراءات بصورة أكبر
اديمي اإلنجاز األكفيما يرتبط ب لألقسام األكاديمية، خاصةً 

تضح ت لمحيث  ،التجاري واألدبيفي المسارين للطالب 
في ت و تفافظهر الة ذلك بصورة كافية، خصوصي  فيها 

 مراعاة التمايز بين الطالب. التطبيق الفعلي، خاصةً 

   ي المدرسة احتياجات المعلمين التدريبية بعد حصرها، لب  ت
 ،بتنفيذ الورش الداخلية والخارجية، مثل: "التعليم المتمايز"

ة، الزيارات التبادلي تفعيلو"عناصر الدرس النموذجي"، و 
مية لفريق التن ملحوظ وجلسات التطوير المهني، مع دور

على ن ه  ممتابعة أثر الت   ه أثناءة في ذلك، غير أن  المهني  
ية حين تقييم الزيارات الصف -التركيز تم ، أداء المعلمين

جاز الطالب على اإلجراءات بصورة أكبر من إن -
، مع تفاوت دقة قياس مستوى التقدم في األكاديمي
فاعلية  في، والذي تعكسه ارتفاع توقعات المدرسة الدروس

 عمليتي التعليم والتعلم.

   ع مبة بين قيادات المدرسة ومنتسبيها، سود العالقات الطي  ت
ببعض الوسائل، مثل: تكريم "موظف الشهر"،  تحفيزهم

إلى تفويض بعض  ومنحهم شهادات التقدير، إضافةً 
هام ا للنقص، كالقيام بمصالحيات سد  بعض الالمعلمين ب

للغة اإلنجليزية والرياضيات لمواد ا المعلمين األوائل
 .ر المختبرحض  ، وم  والعلوم

   لطالب م اعل  ف المدرسة مرافقها ومواردها؛ لتعزيز ت  وظ  ت
، كتوظيف مختبرات العلوم، ومركز بصورة مناسبة

يم في تقد وساحاتها مصادر التعلم، وتستغل مرافقها
ة عدم وجود صال في ظل   ،والرياضية األنشطة الالصفية

 رياضية.

 عزز بما ي تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي
س المجل"خبرات الطالب بصورة مناسبة، كتواصلها مع 

، نللمعلمي دعًما مهني ا" الذي يقدم الثقافي البريطاني
دار و  وشركة "جيبك"، ومركز مدينة عيسى االجتماعي، ة ا 

وتتواصل مع أولياء األمور ببعض األرصاد الجوية، 
والساعات المكتبية، وتستجيب  ،كمجلس اآلباء الوسائل،

لبعض مقترحاتهم، كتقديم دروس تقوية قبل الطابور 
 الصباحي.
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  ،هاة جودة تنفيذومتابعوبناء الخطة اإلستراتيجية، دقة التقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في تحديد األولويات. 

 مي.األكادي الطالب مبما يضمن تقد   المعلمين في الدروس؛أداء المهنية على  متابعة أثر برامج رفع الكفاءة 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Sh. Isa Bin Ali Al-Khalifa Secondary Boys اإلنجليزية(اسم المدرسة )باللغة 

 2002 سنة التأسيس
 414مجمع  – 1404طريق  – 431مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 42143612 الفاكس 42143474 42144421 أرقام االتصال

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

 سنة 44–41 الفئة العمرية للطلبة

 (32-3الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 40-42 

 226 المجموع - اإلناث 226 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي معظم الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 32 33 31 9 2 7 2 2 4 1 2 3 الصف
 6 6 4 - - - - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 نظام توحيد المسارات (31األول )

 (33الثاني )
شعب  3فيزياء ورياضيات(، و 4وأحياء، وكيمياء  2شعب للمسار العلمي: ) 3

 شعب للمسار التجاري 3للمسار األدبي، و

 (32الثالث )
فيزياء ورياضيات(، وشعبة واحدة  4كيمياء وأحياء، و 3شعب للمسار العلمي: ) 1

 شعب للمسار التجاري 1للمسار األدبي، و
 فنيين 2إداري ا، و 47 عدد الهيئة اإلدارية

 43 التعليميةعدد الهيئة 

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية لبعض المساقات التجارية لغة التدريس

 سبع سنوات في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم 

  جودة التعليم والتدريباالمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة. 
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 - االعتمادية )إن وجدت(

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

  ين، ي  وم رشد ْين اجتماع خمسة منهم في المواد األساسية، ،دد  ج   معلمينثمانية تعيين
 .6102-6105ومرشد أكاديمي في العام الدراسي 

 د في د  وخمسة معلمين ج  ، تعيين مدير مدرسة مساعد، ومعلم أول للتربية اإلسالمية
 .6107-6102في العام الدراسي  ،المواد األساسية

 


