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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 مراجعين، ستة

مع  لتي تجرى مقابالت االمكتوبة 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
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 لمدرسةاتقرير 

 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

تحديد أولويات في  دقة التقييم الذاتي عدم •
، والخطط في الخطة اإلستراتيجية التحسين

 غير مؤشرات أداءالمدرسية التي تضمنت 
غياب بتأثرت إجراءات غير فاعلة، و  واضحة،

 .تنفيذالجودة لمتابعة ال آليات
التزامهم السلوك  تدنيو  الطالب، وعي انخفاض •

شعورهم باألمن عدم في تأثير ذلك و الحسن، 
 .والسالمة النفسية

وتدني مستويات الطالب األكاديمية،  ضعف •
 ،اكتسابهم المهارات األساسية، ومهارات التعلم

أكثر من نصف ا غير مالئم في وتحقيقهم تقدمً 
 دروس الحلقة الثانية، والمرحلة اإلعدادية.

في أغلب  عمليات التعلم محدودية فاعلية •
عدم فاعلية اإلستراتيجيات من حيث الدروس 

سلوك المعلمين ضعف إدارة و  ،التعليمية
 هموقت التعلم، وتوظيفالطالب، واستثمار 

تتباين  ،أساليب تقويم وأعمال كتابية غير فاعلة
 ال تلبي احتياجات الطالبدقة التصويب فيها، و 

  بفئاتهم التعليمية المختلفة.

 تنميةقلة فرص انخفاض دافعية الطالب، و  •
األدوار، ومساهمتهم في ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم 

 صنع القرار في المواقف المختلفة.
الشخصية المساندة ضعف فاعلية برامج  •

أثناء والتعليمية المقدمة للطالب بمختلف فئاتهم، 
 .الدروس وخارجها

صعوبات لطالب المقدمة يجابية اإلمساندة ال •
، واكتساب المدرسة في برنامجهم الخاص التعلم

 .بشكل عام رضا الطالب، وأولياء أمورهم
 

 

 اإليجابيةأبرز الجوانب 

 الدعم المقدم لطالب صعوبات التعلم في برنامجهم الخاص. •

 

 

 التوصيات
قديم المساندة الالزمة من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ بما يضمن رفع مستوى األداء العام، ت •

 :اآلتي التركيز علىو 

 دافعية الطالب، وتنمية وعيهم وسلوكهم اإليجابي، وضمان أمنهم وسالمتهم النفسية في المدرسة رفع 
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  بناء منظومة عمل مترابطة ترتكز على تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطة
مؤشرات أداء دقيقة، و اإلستراتيجية، والخطط المدرسية، وفق أولويات التطوير، وتضمينها إجراءات فاعلة، 

 لمتابعة جودة التنفيذ ؛وآليات واضحة

  اللغة التالية قسامألالمتمثل في مدير مدرسة مساعد ثان، ومعلمين أوائل ل ،البشريةسد نقص الموارد :
 اإلنجليزية، والعلوم، والرياضيات، واستكمال طاقم اإلرشاد االجتماعي بما يتناسب وأعداد الطالب. 

ومهارات التعلم في المواد الدراسية، خاصة  ،اإلنجاز األكاديمي للطالب، وإكسابهم المهارات األساسيةرفع مستوى  •
 في الحلقة الثانية، والمرحلة اإلعدادية.

 :اآلتي تطوير أداء المعلمين مهنيًّا؛ بما يضمن رفع مستوى فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، بالتركيز على •

 تعليمية، شائقة ومحفزة على التعلم توظيف إستراتيجيات وموارد 

 إدارة سلوك الطالب، واستثمار وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة 

  توظيف أساليب تقويم وأعمال كتابية فاعلة، ومتابعتها بالتصويب الدقيق، واالستفادة من نتائجها في تلبية
  التعليمية المختلفة. بفئاتهم احتياجات الطالب

  بأنفسهم، وإتاحة الفرص لتوليهم األدوار القيادية، واتخاذهم القرارات في المواقف المختلفةتنمية ثقة الطالب 

 ا في الدروس، واألنشطة والبرامج المدرسية.شخصيًّا وأكاديميًّ ومساندتهم  ،المختلفةدعم الطالب بفئاتهم  •
 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

قدرة المدرسة على ترجمة رؤيتها على أرض  عدم •
جميع دائها، و العامة ألفاعلية الواستقرار  ،الواقع

"غير  في المستوى  مجاالت العمل المدرسي
المراجعة السابقة، ومرورها مقارنًة ب مالئم"ال

في آخرها  التقدمكان مستوى  ؛بزيارتي متابعة
 ."غير كاف"

 تدنيالتقييم الذاتي للدقة والشمولية، و افتقار  •
فاعلية عمليات التخطيط المدرسي، من حيث 

يات، ومراعاة خصوصية المواد و ولاألتحديد دقة 
والمراحل الدراسية، في األهداف المرتبطة 

عمليتي التعليم إنجاز الطالب األكاديمي، و ب
الدقة في تحري ، إضافة إلى قلة والتعلم والتقويم

 الزيارات الصفية.تقييم 

ومجاالت عملها  ،اختالف تقييمات المدرسة لفاعليتها •
في استمارة التقييم الذاتي مع األحكام التي أصدرها 

  .، بواقع درجة واحدةفريق المراجعة

التحديات الكبيرة التي تواجهها المدرسة، التي تعيق  •
 :اآلتي فيتحسن مستوى أدائها بشكل عام، والمتمثلة 

  لدى  ومهارات التعلم ،المهارات األساسيةضعف
 الطالب

 خاصة في في الصفوف أعداد الطالب كثافة ،
 المرحلة اإلعدادية

  المتمثل في مدير مدرسة نقص الموارد البشرية
، ومعلمين أوائل ألقسام اللغة ثان مساعد

اإلنجليزية، والرياضيات والعلوم، واستكمال طاقم 
وأعداد الطالب اإلرشاد االجتماعي بما يتناسب 

 في المدرسة.
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  المخرجاتجودة 
 

 غير مالئم" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

ُيحقق الطالب في االمتحانات الوزارية، واالختبارات  •
، نسب 2019-2018المدرسية في العام الدراسي 

نجاح مرتفعة في أغلب المواد الدراسية، تراوحت ما 
أقلها في الرياضيات  كان%، 100%، و80بين 

ا أقل في بعض بالصف السادس، بخالف تحقيقهم نسبً 
جاء أقلها في المواد، خاصة في المرحلة اإلعدادية، 

اللغة العربية بالصف األول اإلعدادي، بنسبة بلغت 
62.% 

ا  • ُيحقق طالب الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة جدًّ
في جميع المواد، تتوافق مع نسب النجاح المرتفعة 
فيها، جاء أقلها في اللغة اإلنجليزية بالصف الثاني 

 %.72بنسبة بلغت 

المرحلة اإلعدادية طالب ُيحقق طالب الحلقة الثانية، و  •
 تنسب إتقان تباينت مع نسب النجاح، حيث جاء

منخفضة ومتدنية في أغلب المواد األساسية، وتركزت 
في الصف السادس، والصفين الثاني  -بشكل أكبر  -

جاء أقلها في اللغة حيث والثالث اإلعداديين، 
في و %، 3اإلنجليزية بالصف السادس، بنسبة بلغت 

لغت ب، بنسبة اإلعدادي بالصف الثالثالرياضيات 
18.% 

تعكس نسب اإلتقان المتدنية والمنخفضة مستويات  •
الطالب في الدروس غير المالئمة، التي شكلت أكثر 
من نصف دروس الحلقة الثانية والمرحلة اإلعدادية، 
 وتركزت في أغلب دروس الرياضيات، واللغتين العربية

فضل في أغلب في حين ظهرت بصورة أواإلنجليزية، 
 دروس العلوم، ونظام معلم الفصل.

يكتسب طالب الحلقة األولى المهارات اللغوية،  •
وبصورة  كتجريد الحروف وتمييزها، بصورة مناسبة،

، اإلمالئيةالمهارات توظيف القواعد النحوية، في أقل 
كتوظيف التاء المفتوحة والمربوطة بالصف الثاني، 

في اللغة اإلنجليزية  كما يكتسبون المهارات القرائية
 بصورة مرضية.

يكتسب أغلب طالب الحلقة الثانية المهارات األساسية  •
بصورة غير مالئمة، كمجمل العمليات الحسابية 
األساسية في الرياضيات، وفهم القواعد النحوية 

 مهارات اللغة اإلنجليزيةو وتوظيفها في اللغة العربية، 
المفاهيم ف و لمعار المناسب لبخالف اكتسابهم ، عامة

 العلمية، كالفقاريات وأنواعها.

يكتسب أغلب طالب المرحلة اإلعدادية المهارات  •
األساسية بصورة غير مالئمة، كتوظيف الظواهر 

ا في اللغتين العربية واإلنجليزية، ا وكتابيًّ اللغوية شفهيًّ 
، وبصورة أفضل في الرياضيات وحل معادلتين آنيتين

 في العلوم. اوتبرير أسبابه ،الصدوعفي تعريف مفهوم 

عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من  •
نسب  ، لوحظ أن  2019-2018إلى  2016-2017

النجاح تستقر في المستويات المرتفعة في الحلقة 
األولى، وكذلك في أغلب  مواد الحلقة الثانية والمرحلة 
 اإلعدادية، وتتراجع في بعض المواد، كما في اللغتين

العربية واإلنجليزية، والرياضيات، خاصة عند انتقالهم 
 للصف األول اإلعدادي.

خاصة -الطالب المتفوقون في بعض الدروس يتقدم  •
بصورة  والبرامج المدرسية -الحلقة األولىدورس 

طالب صعوبات التعلم يتقدم  بالمستوى نفسه، و مناسبة
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في برنامجهم الخاص، في حين يتقدم أغلب الطالب 
ة محدودة في الدروس، واألعمال الكتابية، بصور 

والبرامج المدرسية، خاصة الطالب ذوي التحصيل 
 المتدني.

يكتسب عدد محدود من الطالب مهارات التعلم في  •
الدروس، كما في التجريب العلمي في دروس العلوم، 

 ( في الحاسوب.Minecraftوتوظيف برنامج )

 

 

 إلى تطويرجوانب تحتاج 
والمرحلة  ،الحلقة الثانيةفي الدروس، خاصة  في األساسية ومهارات التعلم المهارات هماكتسابو  مستويات الطالب •

       اإلعدادية. 

   المتدني. التحصيل ذوي  خاصة الطالب المدرسية، والبرامج الكتابية، واألعمال الدروس في قدراتهم وفق الطالب تقدم •

 
 

  غير مالئم"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

لمدرسة، إلى افي الحضور  ينتظم أغلب الطالب •
ا بقوانين الصف في بعض ويظهرون انضباطً 

من المظاهر  بعضالدروس، إال أنه بدرت منهم 
وعيهم، مثل: كثرة  المقلقة التي تعكس تدني

جرات، والكتابات والرسومات غير الالئقة، اشمال
وعدم  ،الفوضىإثارة ، و مرافق المدرسةوتخريب 

تعامل معها والتي االلتزام بتوجيهات المعلمين، 
أثر كل ذلك بعض المعلمين بأساليب غير تربوية، 

 ا في شعورهم بالسالمة النفسية.  سلبً 
قيم  ا من مظاهر فهميبدي الطالب بعًض  •

السالم الوطني، ومشاركتهم  المواطنة، بترديدهم
في الفعاليات الوطنية، كـمهرجان "البحرين أوال"، 

حفظ القرآن "وفي األنشطة الالصفية، كمسابقة 
إال أن ذلك ، وزيارة "المتحف العسكري"، "الكريم

القيم على تجسيدهم ا سلوكيًّ لم ينعكس 
م تجانسهم، واحترامهفي المجتمعية، خاصًة 

ومعلميهم، ومحافظتهم على مرافق زمالَءهم 
 المدرسة.

يظهر الطالب المتفوقون في الدروس ثقة بأنفسهم،  •
وقدرة على العمل باستقاللية، ويتولون بعض 
المسئوليات، كقيادة المجموعات في دروس نظام 
معلم الفصل، في حين تأثرت ثقة أغلب الطالب 

هم دافعيتهم، وضعف مهاراتوانخفاض بأنفسهم، 
خاصة في  ،األساسية، وقلة توليهم المسئوليات

الطالب  يشارك دروس المرحلة اإلعدادية. و 
التي تركزت  بعض األنشطة الالصفية، في ةإيجابيب

تولون ياألنشطة الرياضية، و  في -بشكل أكبر  -
المسئوليات في بعض اللجان، مثل: "الكشافة"، 

أغلب فئات ها لم تشمل و"اإلذاعة المدرسية"، إال أن  
 الطالب بالمدرسة.

يبدي الطالب قدرات مناسبة على التواصل  •
 اإليجابي في قلة من الدروس، وذلك بالتعاون 

في أداء المهام، كما في دروس العلوم،  والتفاعل
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واإلقناع في حين ظهرت قدراتهم على التشاركية، 
هم والحوار البناء، والطالقة اللغوية حين تواصل

 شطة الدروس بصورة  محدودة.في أن اوعملهم معً 
ا، ا مناسبً ا وبيئيًّ ا صحيًّ يمتلك بعض الطالب وعيً  •

على مظهرهم، ومبادراتهم في حفاظهم تمثل 
باألعمال التطوعية، كتنظيف "ممشى البديع"، 
وتفاعلهم مع األنشطة الصحية، كفعالية "اإلفطار 

ا بنظافة يبدون اهتمامً منهم الصباحي"، إال أن قلة 

وسالمة الصفوف والمرافق المدرسية، فضال عن 
 .أطعمًة غير صحية أعداد كبيرة منهمإحضار 

يظهر الطالب قدرات تنافسية محدودة، اقتصرت  •
على تنافس الطالب المتفوقين في أنشطة الدروس، 
ومشاركة بعضهم في األنشطة المدرسية، 

دي أغلبهم كالمسابقات الرياضية، في حين يب
اتكالية في إنجاز أنشطة التعلم بنقل المعلومات من 

قدراتهم اإلبداعية؛  محدوديةعن زمالئهم، فضال 
.فرصمهاراتهم، وندرة التدني نتيجة 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وشعورهم باألمن النفسي. ،التزام الطالب السلوك الحسن •

 الدروس وخارجها.أثناء دافعية الطالب وثقتهم بأنفسهم وتوليهم األدوار القيادية   •

إظهار سماتهم اإلبداعية.ا بفاعلية، وقدرتهم على التنافسية، و تواصل الطالب معً  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

يوظف المعلمون في أكثر من نصف الدروس  •
إستراتيجيات الحلقة الثانية، والمرحلة اإلعدادية، 

 –بشكل أكبر  -تركزت  تعليم وتعلم غير فاعلة
التعلم "، و"المناقشة والحوار": اآلتي في

لم والتي  ،"السؤال من أجل التعلم"، و"التعاوني
نحو التعلم، تؤثر في رفع دافعية الطالب 

برز فيها حيث والمهارات،  واكتسابهم المعارف
دور المعلم كمحور رئيس للعملية التعليمية، 

على الطالب أنشطتها  فيواقتصر التفاعل 
بعض توظيف  بخالف -وهم قلة  –المتفوقين 

التعلم ـ "التعلم، ك نحومحفزة الاإلستراتيجيات 
دروس  فيكما في الدروس المرضية " باللعب

  .نظام معلم الفصل

يوظف المعلمون بعض الموارد التعليمية،  •
العارض اإللكتروني، والسبورات الفردية، ك

واألفالم التعليمية، ظهرت فاعليتها في بعض 
الدروس بصورة مناسبة، كما في دروس العلوم، 
في حين ظهرت فاعليتها في أغلب الدروس 
بصورة محدودة، حيث لم تسهم في دمج أغلب 

لطالب في أنشطة التعلم، إضافة إلى فئات ا
 كما فيمحدودية توظيف الربط بين المواد، 

قيم المواطنة وصالة الجمعة في درس الربط بين 
  التربية اإلسالمية.

يخطط المعلمون دروسهم، ويشاركون الطالب  •
أهدافها شكليًّا، إال أن كفاءتهم في إدارتها بشكل 

الرتابة و النمطية مشوق، لم تكن كافية؛ نتيجة 
في الشرح  أو اإلسهابفي تقديم المادة العلمية، 

عدم  وأ ،النظري على حساب الجانب التطبيقي
، عالوة على كفاية الوقت المتاح ألداء األنشطة

سلوك  ضبطعلى  قدرة بعض المعلمينمحدودية 
ا من باعهم بعًض على الرغم من ات    ،الطالب

 ،التحفيزية بطاقاتالكالثناء، و  أساليب التحفيز
 .والصيحات

يغلب على المعلمين توظيف التقويمات الفردية  •
ية التي يتفاعل معها قلة من الطالب، هالشف

التقويمات الجماعية  وأوبصورة عشوائية، 
التي يستأثر باإلجابة  ،التحريرية غير المنظمة

 مساندةوال يتم فيها  ،عليها الطالب المتفوقون 
صة الطالب ذوي ا؛ خومتابعة إنجازهمالطالب 

التحصيل المتدني، عالوة على التباين في 
فاعلية تقديم األعمال الكتابية، ومحدودية مراعاة 
 الدقة في تصحيحها، وتقديم التغذية الراجعة

واألعمال  فاعلية التقويماتبخالف  حولها،
، نظام معلم الفصلدروس الكتابية المقدمة في 

 ؛بصورة أفضل والتي ظهرتومادة العلوم، 
 . نتيجة تنوعها، ومتابعتها بصورة مناسبة

ينمي قلة من المعلمين مهارات التفكير العليا  •
ظهرت في الدروس حيث لدى الطالب، 

المرضية، كترتيب أحداث القصة، واستنتاج 
القاعدة النحوية، في حين ينخفض سقف 
التوقعات تجاه الطالب في أغلب الدروس، حيث 

أو  ،ات البسيطةيتم هدر وقت التعلم في الكفاي
التركيز على كفايات الكفايات السابقة دون 

 ،واألنشطة ،، فضال عن تقديم األمثلةالمنهج
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ذات المستويات الدنيا  الموحدة واألعمال الكتابية
التي ال تتناسب مع مرحلة الطالب العمرية، وال 
تراعي مستويات الطالب، أو تثري خبراتهم، 

 خاصة في المرحلة اإلعدادية.

يوظف المعلمون العروض اإللكترونية في معظم  •
لخصائص الدروس، دون استثمار مالئم 

وإفساح المجال للطالب الذكية،  السبورات
عن ندرة توظيف أداوت  فضاًل للتفاعل معها، 

العظمى من  التمكين الرقمي في الغالبية
 الدروس.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
األساسية، ومهارات مهارات الإستراتيجيات وموارد تعليمية تحفز الطالب نحو التعلم، وتمكنهم من اكتساب توظيف  •

 .المرحلة اإلعدادية، خاصة في الحلقتين الثانية و التعلم

 وإدارة وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة.   ،ضبط سلوك الطالب •

تصحيحها ومتابعتها، واالستفادة من نتائجها في مساندة توظيف أساليب تقويم وأعمال كتابية فاعلة، والدقة في  •
  .الطالب على اختالف فئاتهم، خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني

 .إتاحة الفرص للطالب لتوظيف التكنولوجيا •

 واألعمال الكتابية. وتحدي قدرات الطالب على اختالف فئاتهم في الدروس ،رفع سقف التوقعات ومراعاة التمايز •
 
 

 غير مالئم" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

 تلبي المدرسة االحتياجات التعليمية لطالب صعوبات •
في برنامجهم الخاص، وبصورة  بصورة مناسبة التعلم

متفاوتة للطالب المتفوقين بتكريمهم، ومشاركتهم في 
 (،TIMSS) ةمسابق بعض المسابقات العلمية، مثل

القصة القصيرة، في حين ال يحصل الطالب ذوو و 
على الدعم  -وهم كثر  –التحصيل المتدني 

األكاديمي المناسب، والذي اقتصر على برنامج 
 المراجعة قبل االمتحانات "الساعة الذهبية".

ا، بتقديم تعمل المدرسة على دعم الطالب شخصيًّ  •
الدعم المادي، وتهيئة الجدد منهم بداية العام الدراسي، 

وتطبيق الئحة االنضباط، وبرامج تعديل السلوك، كـ 
"الرابح األكبر"؛ لتنمية وعيهم اإليجابي، إال أن ذلك 

سماتهم وتطوير  ،ا لضبط سلوكهملم يكن كافيً 
اإلرشاد  طاقم الشخصية اإليجابية، في ظل نقص

بما ال يتناسب مع أعداد  لمدرسةاالجتماعي با
 .الطالب

تعزز المدرسة اهتمامات بعض الطالب ومواهبهم،  •
: "النظام"، لجنة اللجان المدرسية، مثل بمشاركتهم في

وجماعة "حفظ النعمة"، وفي بعض األنشطة 
المشاركة  الالصفية، كأنشطة "فسحتي متعتي"، إال أن  
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لى إثرائها لم تشمل أغلب فئات الطالب، إضافة إفيها 
 -ا لتركيزها ياتهم؛ نظرً االمحدود لخبرات الطالب وهو 

على األنشطة الرياضية التي يحققون  -بشكل أكبر 
فيها مراكز متقدمة، كالمركز الثاني في مسابقة الجري 

 ( متر.800لـ )

تتخذ المدرسة إجراءات مناسبة لتأمين بيئة آمنة  •
المقصف لمنتسبيها، بتنفيذ عملية اإلخالء، ومتابعة 

 وإلى هم منوانصرافالطالب المدرسي، وتنظيم حضور 
، وتقديم بعض المحاضرات التثقيفية، المدرسة

كثافة الطالب في  ، إال أن  "شلل األطفال"كمحاضرة 
نظافة الصفوف والمرافق المدرسية،  أثرت فيالمدرسة، 

 وصالحية بعضها، خاصة دورات المياه.

لطالب اضطرابات النطق تقدم المدرسة الدعم المناسب  •
واللغة في برنامجهم الخاص، كما تدعم الطالب ذوي 

ا، اإلعاقة الجسدية، بتشخيص احتياجاتهم، ودعمهم ماديًّ 
بصرية كتوفير نظارة طبية لطالب يعاني من إعاقة 

، فضال عن تهيئة لجان خاصة بهم عند تقديم وسمعية
  .االختبارات

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
المختلفة، خاصة الطالب ذوي  بفئاتهم التعليمية برامج الدعم األكاديمي، وفاعليتها في تلبية احتياجات الطالب •

 .تدنيالتحصيل الم

 منهم النفسي.أوعي الطالب و  فيثرها أيجابي؛ ومساندتهم عند تعرضهم للمشكالت، و إلبرامج تعزيز سلوك الطالب ا •

 المعززة لخبرات الطالب ومواهبهم المختلفة.  األنشطة الالصفية •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية على االنضباط  •
المدرسة واإلنجاز؛ إال أنها لم تنعكس على واقع 

 . مناسبةبصورة 
م المدرسة واقعها باستخدام أدوات عدة، مثل: تقي    •

(، ومشروع "المدرسة البحرينية SWOTتحليل )
ات المتابعة من زيار المراجعة و المتميزة"، وتوصيات 

جودة التعليم والتدريب، وتقارير الزيارات قبل هيئة 
االستفادة من نتائج التقييم في الصفية؛ إال أن 

ت المدرسة للتطوير كانت محدودة؛ تحديد أولويا
عدم دقة التقييم الذاتي، خاصة في تشخيص ا لنظرً 

األكاديمي، وتطورهم الشخصي،  البنجاز الطإ
 .وفاعلية عمليتي التعليم والتعلم

تختلف تقييمات المدرسة لواقعها في استمارة التقييم  •
الذاتي، مع األحكام التي توصل إليها فريق 

االت العمل المدرسي بواقع المراجعة في جميع مج
 .واحدة درجة

والخطط  ستراتيجيةإلالمدرسة خطتها اتعد  •
التشغيلية؛ إال أن صياغة األهداف العامة 
والخاصة، لم تركز بدقة كافية على األولويات، 
خاصة مراعاة خصوصية المراحل والمواد في 
مجالي اإلنجاز األكاديمي، والتطور الشخصي 
للطالب، كما أنها لم تتضمن مؤشرات أداء دقيقة، 

ة خاصة فيما يتعلق برفع مستوى المهارات األساسي
، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، إضافة البللط

ليات متابعة جودة التنفيذ من قبل آلى عدم وضوح إ
القيادتين العليا والوسطى، كل ذلك انعكس على 

محدودية فاعلية عمليات التخطيط وإجراءاتها في 
 حداث التحسن المنشود.إ

تقدم القيادة المدرسية قلة من برامج التطوير المهني  •
عمل "اإلدارة الصفية"،  تيورش هاتقديمك ميهالمعل

و"أساليب التقويم"، والمشاركة في برامج "التوأمة"، 
مع بعض المدارس المتعاونة، إال أن ذلك لم 
ينعكس على أداء المعلمين في أغلب الدروس؛ 
نتيجة عدم دقة المتابعة، وقلة ارتباط البرامج مع 

 .للمعلمين حتياجات الحقيقيةاال

القات اإليجابية بين منتسبي المدرسة، تسود الع •
وتعزز القيادة ذلك من خالل تحفيز المعلمين 

ذوي األداء األفضل،  المعلمين المنضبطين، و 
بتكريم "معلم الشهر"، كما تقوم بتفويض 

الموارد البشرية المتمثل في الصالحيات لسد نقص 
الوسطى القيادة و  مدير المدرسة المساعد الثاني،

كأقسام اللغة قسام األكاديمية، في أغلب األ
أثر ذلك كله  ؛ إال أن  اإلنجليزية والعلوم والرياضيات

تحسن األداء العام  فيلم يسهم بدرجة كافية 
 للمدرسة.

 توظف المدرسة  الموارد والمرافق التعليمية المتاحة •
في خدمة العملية التعليمية،  بدرجة غير فاعلة

، وإثراء خبرات الطالب، خاصة الموارد التكنولوجية
ا للصالة الرياضية، األفضل نسبيًّ  باستثناء توظيفها

 ومختبر العلوم، والصف اإللكتروني.
تتواصل المدرسة بصورة مناسبة مع مؤسسات  •

المجتمع المحلي، كتواصلها مع شرطة المجتمع؛ 
"األمن والسالمة في عبور  :نلتقديم محاضرة بعنوا
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تقديم ورشة ل ؛الطريق"، والتعاون مع الدفاع المدني
 عن "السالمة في المنزل"، فضاًل  حولعمل 

تواصلها اإليجابي مع أولياء األمور ضمن مشروع 

ا نتواصل"، ومشاركتهم في الحياة المدرسية، من "معً 
 خالل فعاليات "اليوم المطور"، و"اليوم الرياضي".

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 دقة التقييم الذاتي واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات المدرسة وتحسين األداء العام.  •

ودقة  ،وفاعلية إجراءاتها ،من حيث مناسبة أهدافها لواقع المدرسة ،ستراتيجي والخطط التشغيلية لألقسامإلالتخطيط ا •
 ليات متابعة جودة التنفيذ. آووضوح  ،مؤشرات األداء فيها

 عمليتي التعليم والتعلم.  فيودقة متابعة أثرها  ،فاعلية برامج التطوير المهني •

 بما يعزز خبرات الطالب المختلفة. - خاصة التكنولوجية منها -توظيف الموارد والمرافق التعليمية  •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 االبتدائية اإلعدادية للبنين  خليفةآل  خليفة الشيخ محمد بنسمو  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(
Shaikh Mohammed Bin Khalifa AL- Khalifa Primary 

Intermediate Boys 
  1997 سنة التأسيس

  552مجمع  - 5239طريق  - 1230مبنى  العنوان
 البديع/ الشمالية المدينة/ المحافظة 

 17697470 الفاكس 17699084 أرقام االتصال

 Shmohdkhalifa.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة (15-6) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 7-9 - 

 784 المجموع - اإلناث 784 الذكور عدد الطلبة

 .أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المحدود ينتمي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف
 - - - 3 3 3 3 3 2 2 2 2 عدد الشعب

 عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )
 - (11الثاني )
 - (12الثالث )

 ني( فني6)ون، ي( إداري4) عدد الهيئة اإلدارية
 57 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليممنهج  المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 شهر واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

في الرياضيات بصفوف الحلقة للمرحلة اإلعدادية، و امتحانات وزارة التربية والتعليم  •
 الثانية، واللغة اإلنجليزية بالصف السادس.

 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •
 - وجدت(االعتمادية )إن 
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :2020-2019المستجدات خالل العام الدراسي الحالي  •

  مدير مدرسةتعيين 

 ( 1( للعلوم، )1( للغة اإلنجليزية، )2( معلمين على النحو التالي: )4انضمام )
 للرياضيات.

 


