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  المقدمة
 

إجراء هذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب ب
نشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، خمسةأيام من قبل  ثالثةعلى مدار 

المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى،  طلبةاألخرى، واالطالع على أعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال التي تجرى مع الموظفينالمقابالت فضاًل عن 

  إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 2 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  0 ممتاز
 

 
 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  6 - - 6
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 0 - - 0
 التعليم والتعلم 6 - - 6

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 6 - - 6  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 6 - - 6

  ة االستيعابية على التحسن القدر  2
 الفاعلية العامة للمدرسة 2

1 

2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
       (2002 - 2011)               (2011 - 2014)                 (2012 - ...) 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  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
 قليلتدل على ما هو أدنى من  محدود

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

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

   للطالب في  ةالمرتفع ةاألكاديمي ياتالمستو وافق ت
في معظم  هممستويات معاالمتحانات المدرسية، 

  .دروسال
  بناء الخطة اإلستراتيجية على نتائج تقييم ذاتي

وتركيزها على أولويات التطوير شامل، و دقيق 
والتحسين بالمدرسة؛ والذي انعكس على جودة 

ها العام، خاصًة في تحقيق الطالب مستويات أدائ  
 فوق المستوى المتوقع بكثير.ي ينمٍو شخص

  واحترام التسامح م ي  ق   وترسيخها المدرسةغرس
في  ساهم  مما  ؛بين الطالبالثقافات األخرى 

خالل تعاملهم مع  متميزٍ بشكٍل  تعزيز سلوكهم
 بعضهم بعًضا.

 يةصف  ية والالاألنشطة المدرسية الصف   فاعلية، 
النمو الشخصي لدى الطالب،  منزت والتي عز  

، والتي نالت رضا همبما يتالءم واحتياجات وذلك
  الطالب وأولياء أمورهم.

  تهممساهمثقة الطالب العالية بأنفسهم خالل 
بصورة ساهمت في ، ةيالفاعلة في الحياة المدرس
أعمالهم  مسئولية هملبناء شخصياتهم، وتحم  

  وتصرفاتهم.
 للطالب  مةد  ق  الم  الدعم والمساندة  فاعلية برامج

ى عن  تلك التي ت   خاصةً  ،التعليمية المختلفة بفئاتهم
الطالب الذين لغتهم و  ،صعوبات التعلم طالبب

متفوقين لوالبرامج اإلثرائية لغير العربية، األم 
 .والموهوبين
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   م فاعلةتوظيف المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعل، 
 في معظم الدروس،تاحة والموارد التعليمية الم  

لدى  األساسيةالمهارات والتي ساهمت في تنمية 
أكثر  لتث  التي م   ،في الدروس الجيدة، الطالب
وبدرجة أقل في الدروس الدروس،  أرباع من ثالثة  
 للطالب ذويم قد  نتيجة تفاوت الدعم الم   ؛المرضية

، وعدم مراعاة التمايز في المنخفض التحصيل
  .الواجبات

   ع قنوات التواصل مع أولياء األمور وفاعليتها، تنو
فيما يتعلق بمستويات الطالب التحصيلية 

 والشخصية.

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  واالستفادة من نتائجه بفاعلية في تحديد أولويات التحسين، وتطوير مجاالت العمل وشموليته التقييم الذاتيدقة ،

 الخطة اإلستراتيجية. وبناءالمدرسي، 

 األدوار  قدرتهم على توليو  ،ثقة الطالب العالية بأنفسهم وتحملهم المسئولية بالمشاركة في الحياة المدرسية
 .القيادية

  ومشاعرهم ، واحترامهم آراء اآلخرينوالقويم سلوك الحسنبالالعالي  همالتزامالنفسي، و شعور الطالب باألمن.    

   ثري خبرات الطالب، واهتماماتهم المختلفة.التي ت  المتنوعة ية النطاق الواسع من األنشطة الالصف  

  التعليمية، التي ساهمت في تنمية  همفئاتللطالب باختالف  مةد  ق  برامج الدعم الم  اإلستراتيجيات التعليمية، و فاعلية
 في اللغة العربية والرياضيات. مهاراتهم األساسية، خاصةً 

 
 

 التوصيات
 لالرتقاء  ؛ينمعلى أداء المعل برامج التنمية المهنية أثر متابعةو في تطوير عمليتي التعليم والتعلم،  االستمرار

  على:مع التركيز بدرجة أكبر  ،بالدروس إلى المستويات المتميزة
 مساندة الطالب ذوي التحصيل المنخفض -
 مايز في الواجبات. مراعاة الت   -

  لألقسام التالية: اللغة اإلنجليزية، والرياضيات،  المعلمين األوائلفي  لمث  ت  الم  البشرية،  المواردسد  النقص في
 .والعلوم
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  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 وتحقيقها  الجيد، محافظة المدرسة على مستوى أدائها
؛ التطور الشخصي للطالبعلى مستوى تقدًما متميًزا 

لوعي قيادتها بكافة جوانب القوة،  كنتيجٍة مباشرةٍ 
م ي  وتلك التي تحتاج إلى تطوير، واعتمادها ق  

ومبادئ: الشفافية، والمرونة، والتشاركية في اتخاذ 
 . القرارات، وتفويض الصالحيات

 عمليات التقييم الذاتي، والتخطيط  شمولية
على أولويات التحسين وتركيزها ، ستراتيجي ودقتهاإلا

مساهمتها والتطوير لمجاالت العمل المدرسي، و 
رفع مستوى التطور الشخصي في  فاعلةٍ  بصورةٍ 

 للطالب إلى المستوى الممتاز.
 اخ تربوي تعليمي، نجاح قيادة المدرسة في خلق من

قائم على التحفيز والتشجيع واإللهام؛ ما ساهم في 
زيادة دافعية منتسبي المدرسة نحو تحقيق رؤية 

 المدرسة وأهدافها، بشكٍل فاعل.

  توافق تقييمات المدرسة الواردة في استمارة التقييم
ل إليه فريق مع ما توص   كبيرةٍ  الذاتي بصورةٍ 

مجال التطور بخالف المراجعة من أحكام، 
مته المدرسة بالمستوى ي  للطالب الذي ق   الشخصي

؛ نظًرا ممتازالفريق بالمستوى العليه  الجيد وحكم  
 . لبروزه بقوة

  تقاناإلنسب نسب نجاح تتوافق مع  طالبالتحقيق 
 ، خاصةً هافيواضح مع تقدم  مرتفعة جًداالمرتفعة و ال

بنتائج العام الدراسي  تها، حين مقارنفي الرياضيات
   .يالماض

  مة د  ق  المساندة الخارجية، الم  برامج الدعم و فاعلية
تحقيق التعليمية، و  همفئاتطالب على اختالف لل

مهارات األساسية اكتسابهم الالطالب تقدًما جيًدا في 
 ،في اللغة العربية خاصةً في المواد األساسية، 

 والعلوم. 
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  المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  االمتحانات نسب نجاح مرتفعة في يحقق الطالب
في جميع المواد واالختبارات المدرسية  ،الوزارية

، 6105-6102الدراسي األساسية في العام 
 .%011و ،%33بين  ما تتراوح

  حقق يتتوافق نسب النجاح مع نسب اإلتقان، حيث
العلوم ، في جًدا ومرتفعة نسب إتقان مرتفعة الطالب

اإلنجليزية في العام الدراسي و واللغتين العربية 
، %32و ،%21، تراوحت ما بين 6102-6105

لصف الخامس، وأعالها في باجاء أقلها في العلوم 
لصف الرابع، فيما يحققون نسب إتقان با المادة نفسها

 %23حيث جاءت بنسبة  ،في الرياضيات متفاوتة
 الخامس.الصف في  %52الرابع و الصف في

  تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة المستويات
والتي جاء معظمها  ،الحقيقية للطالب في الدروس

 لمواد األساسية.بالمستوى الجيد في ا
  بصورةٍ يكتسب معظم الطالب المهارات األساسية 

تحليل كالقراءة الجهرية والتعبير الشفهي، و جيدة، 
في اللغة  القواعد النحوية النص القرائي، وتطبيق

في  ، والمهارات العلمية كاالستنتاج والتبريرالعربية

لمهارات ا ماكتسابهفي  ونفي حين يتراوح ،العلوم
كتصنيف األشكال المرضي والجيد،  المستويين: بين

، في الرياضيات والضرب والقسمة ،ثنائية األبعاد
في اللغة  والقراءة والتحدث وفهم المضمون

الصف في بارزة  بصورةٍ الذي ظهر ، و اإلنجليزية
 الخامس.

 تقدًما في نسب النجاح في جميع  يحقق الطالب
مدى عامين المواد األساسية، عند تتبع نتائجهم على 

، 6105-6102إلى  6102-6103من دراسيين 
 .خاصًة في اللغة اإلنجليزية

  ٍمنهم المتفوقين خاصةً  جيدة، يتقدم الطالب بصورة ،
المواد معظم في  طالب الصف الخامسوتحديًدا 
واألعمال الكتابية، باستثناء اللغة  األساسية،
التحصيل  وتقدم الطالب ذو يفي حين  اإلنجليزية،

المنخفض بصورة مناسبة لقدراتهم في بعض 
 الدروس.

  طالب الذين لغتهم األم غير العربية، و يتقدم الطالب
ربية جيدة، في برامج الت   م بصورةٍ صعوبات التعل  

 الخاصة.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   أكبر. في الدروس واألعمال الكتابية بصورةٍ  قدراتهم فق  و   المنخفضقدم الطالب ذوي التحصيل ت 

   في اللغة اإلنجليزية. قدم الطالب في األعمال الكتابية للصف الخامست 
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  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 الحكم مبررات
 

   عالية،  ثقةٍ ب ةيفي الحياة المدرس ساهم الطالبي
معظم الدروس، في الفاعلة مشاركتهم ب ؛حماسٍ و 
والنظام، واألمن،  ،النظافةمثل:  ،ةياللجان المدرسو 

بتسجيل الطالب  ىعن  ولجنة االستقبال التي ت  
 وتوليهم ،المتأخرين يومًيا، واستقبال زوار المدرسة

 ،كقيادة الطابور الصباحي ،قياديةالدوار ألا
أعضاء و ، الطالبالمعلم و ية، الصف   المجموعاتو 

القيادية  همشخصيات تبرز المجلس الطالبي الذين 
 مشاركتهمإضافًة إلى  .القيام بأدوارهم فيه خالل
 :مثل، فعاليات الفسحة وأنشطتها النوعية في الفاعلة

والمسابقات كرة القدم،  مثل: المسابقات الرياضية،
م أساسيات وتعل   ،م المدرسة"ي  مسابقة "رسم ق  التربوية ك
 .الحاسوبفي  "KUDO" لعبةبرمجة 

   مع بعضهم  تعاملهما عند حسنً  ار الطالب سلوكً ظه  ي
 ونحترمي، وزوار المدرسة، و بعًضا، ومع معلميهم

عملهم مًعا مون في نسجوي ،ومشاعرهمآراء اآلخرين 
وجهات نظر  ونتقبليو  ،داخل الصفوف وخارجها

كما ، ، على الرغم من اختالف ثقافاتهماآلخرين
بمهام مع الطالب الذين يقومون  اتعاونً يبدون 

 وقد، على ممتلكات المدرسة ونفظاحيتنظيمية، و 
 مشكالتال بعضعلى وثائق المدرسة  احتوت

يعكس مستوى الوعي ما  جًدا؛ ةالبسيط سلوكيةال
روا ب  ع  وقد ، يتميز به طالب المدرسةالذي العالي 

عن ارتياحهم وشعورهم العالي بالطمأنينة واألمن 
 .حيث ال يوجد ما يرهبهم بالمدرسةالنفسي، 

   هم ل في حماس  مث  ا عالًيا، ت  ا وطني  حس   ك الطالب  متل  ي
 أثناء ترديد السالم الوطني، ورفع أعالم المملكة

 هملتمث  ومشاركتهم في الفعاليات الوطنية، و ، عالًيا
، التراثية المجاورة وزيارتهم لألماكن ،م اإلسالميةي  الق  

بيت و  بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مثل:
 ترسيخ الثقافة البحرينيةساهمت في التي سيادي، 

 . لديهمبصورة أعمق 
 إلى المدرسة، الطالب الحضور المبكر  يلتزم

 ونحققيومواعيد الطابور والحصص الدراسية، و 
 اإلجازات.نسب حضور عالية قبل وبعد 

   ذاتي من الم عل  القدرة على الت   الطالبظهر معظم ي
معلومات وكتابتهم الشخصية الخالل البحث عن 

 ،وأكبر الشالالت ،أنواع البراكين :يكتقرير   ،للتقارير
مركز  فيوعرضها القصص تلخيص إلى  إضافةً 

تمام إلباستقاللية معظمهم يعمل و مصادر التعلم، 
، الحاسوبو التصميم والتقانة  دروسروعات مش

 مسابقة إجاباتالبحث عن ب على قيامهم عالوةً 
األسئلة في الوسائل المعروضة بأرجاء وممرات 

 . المعارف المختلفة اكتسابهمفي ؛ مما ساهم المدرسة
 مع بعضهم بعًضا،  بانسجام يتواصل الطالب

كقدرتهم على  بارزة يةويظهرون مهارات تواصل
بداء الرأي، واالستماع لآلخرين، و الحوار والمناقشة،  ا 
توجيه أعضاء هم، كما في واالستجابة لتعليمات

  النظام.و النظافة  تي:لجن

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   .تعزيز قدرة الطالب على العمل الذاتي بصورة أكبر 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 الحكم مبررات
 

   فاعلة، م ستراتيجيات تعليم وتعل  إالمعلمون  ف  وظ  ي
: ثل  م  م، كمحوٍر للتعل  ركز على الطالب ت   ،متنوعةو 

واألسئلة من  ،والعصف الذهني ،المناقشة والحوار
االكتشاف واالستقصاء، م بالتعل  و  ،مأجل التعل  

م باألقران، والمعلم والتعل   ،م التعاونيوالتعل  
ب األدوار، والتجربة والخطأ في مادة ع  ول  الطالب، 
 .الرياضيات

   ن الموارد والمصادر يالمعلم ستخدم معظم  ي
والعارض  ،اءكالسبورة الصم   ،التعليمية المتاحة

 ،نترنتإلوا ،فاعليةوالسبورات الت   ،لكترونيإلا
حصص  مستلزماتعليمية وتوفير والبطاقات الت  

 التقانة.
   فاعلة  الربط المنطقي بصورةٍ ف المعلمون وظ  ي

لها في معظم الدروس، كالربط  ومخططٍ 
م اإلسالمية في ي  والق   ،بالمهارات المعرفية السابقة

نجليزية كقيمة التعاون، والتنبؤ إلحصص اللغة ا
 باألرصاد الجوية في درس الرياضيات.

   من  ،فاعلة هم بصورةٍ ن دروس  يالمعلم دير معظم  ي
دارة و  ،ةقف التعليمياللمو  ظمتالمن التخطيط حيث   ا 

لهم  محفزةٍ  يةٍ صف   سلوك الطالب، وتوفير بيئةٍ 
 ،أهداف الدروس تهممشاركم، و نحو التعل  

والتدرج في  ها،والتسلسل المنطقي في تنفيذ مجريات
 الوقت الكافي ألدائها.واستغراق  ،تقديم األنشطة

   م بصورةٍ ن الطالب نحو التعل  يالمعلم ز معظم  حف  ي 
كلمات التحفيز اللفظي، بمتميزة، مستخدمين 

لقاب كالبطل والعبقري واأل ،شكر والثناءال
األمر  ؛الهدايا الرمزيةمنح تور، والتصفيق، و والدك

زهم على العمل والمشاركة بحماس في الذي حف  
 الدروس.

   ع أساليب التقويم من أجل التعلم بين تتنو
والجماعية، التقويمات التحريرية والشفهية، الفردية 
في  جيدةٍ  وتتم االستفادة من نتائج التقويم بصورةٍ 

تلبية االحتياجات التعليمية للطالب، ال سيما 
المتفوقين منهم، في حين تقل االستفادة منها في 

مما  ؛مساندة الطالب ذوي التحصيل المنخفض
 الدروس.  قلة منأثر في تقدمهم في 

   لدى معظم  مهارات التفكير العليا المعلمون ينم  ي
والتنبؤ  ،بداء الرأيإجيدة، كـمهارة  الطالب بصورةٍ 
وابتكار النماذج والتصميم،  ،بحركة الصور

والتحليل واالستنتاج العلمي في دروس العلوم، 
تبرير اإلجابات حسب أقسام الكالم في اللغة و 

وتصميم األسئلة  ،والتصنيف والتفسير ،العربية
الطالب في  ةبل الطالب المتفوقين لبقيمن ق  

 الرياضيات. المجموعات في
   من  الطالب بقدٍر مناسبٍ  ف المعلمونكل  ي

راعى ي  ية والواجبات البيتية، التي األنشطة الصف  
إال منتظم،  بشكلٍ بونها صو  ي  مايز، و في بعضها الت  

وتقديم التغذية الراجعة تها، دقيتفاوتون في أنهم 
 . في اللغة اإلنجليزية ، خاصةً حولها

   معظم الطالب بفئاتهم التعليمية ون ساند المعلمي
راعون ون قدراتهم، كما ي  د  ح  ت  وي   المختلفة بفاعليةٍ 

جها من تدر   مة من حيث  د  ق  مايز في األنشطة الم  الت  
 الطالب  تهم ن مساندأ، إال لى األصعبإاألسهل 

نفسه.كن بالمستوى تذوي التحصيل المنخفض لم 
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 إلى تطويرجوانب تحتاج 
   أكبر ذوي التحصيل المنخفض داخل الصفوف بصورةٍ للطالب  دمق  الدعم الم. 

 ة.في اللغة اإلنجليزي خاصةً  ،الكتابية دقة تصويب األعمال 
 

 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 الحكم مبررات
 

   المسحية من نتائج التقويمات المدرسة  يد  ف  ست  ت
بلية والبعدية في تلبية احتياجات والتشخيصية الق  

طط الخ   ضعبو  ،فاعلة الطالب التعليمية بصورةٍ 
ا متابعة مؤشر التقدم اعتمادً و  ،، واإلثرائيةالعالجية

بارات على مدى تطور أداء الطالب في االخت
نيا "د   برنامج بر  ع  المعلمين،  اتالمدرسية ومالحظ

 الخاص برنامجاللصعوبات التعلم، و " معل  الفرح والت  
ودروس غة العربية، لال غيرللطالب الذين لغتهم األم 

 زعز  ت  ما ك، الرياضياتالعربية و اللغة في  التقوية
من خالل منحهم فرًصا  المتفوقينقدرات ومهارات 

 الموهوبيندعم و  لزمالئهم، تعليمية أنشطةعداد إل
الغناء ك ،والخارجية في األنشطة الداخليةبمشاركتهم 

  باللغة العربية.واإللقاء  ،والعزف، وكرة السلة
   للطالبالمدرسة االحتياجات المادية والمعنوية  دعمت 

، كتوفير القرطاسية، وكوبونات وجبة فاعلة بصورةٍ 
كون مساندتهم حين تكذا و ، عونة الشتاءاإلفطار، وم  

قدم إليهم من من خالل ما ي  لديهم مشكالت؛ 
العلمي للمذاكرة"،  األسلوب"محاضرات، مثل: 

إضافًة إلى  ،التعامل الجيد مع اآلخرين" و"أ سس
 .الحسن لسلوكم واي  للق  زة الحصص اإلرشادية، المعز  

   من األنشطة  بحزمةٍ خبرات الطالب  ثري المدرسة  ت
ية، التي تتالءم واهتماماتهم وميولهم الالصف  

 رقوالف   كمشاركتهم في أنشطة اللجانالمختلفة، 

لكتروني، فريق التعلم اإل ، مثل:المدرسية المتعددة
على  عالوةً  ي اللغة اإلنجليزية والعلوم،نادي  و 

مشاركتهم في المسابقات الداخلية والخارجية، وتنفيذ 
الزيارات الميدانية، كحضور معرض "زدني علًما" 

 متحف البحرين الوطني. زيارة و 
 تابع تمنة لمنتسبيها، و آ صحيةً  بيئةً  مدرسةال توفر

على الرغم من ق دم  منتظم جوانب الصيانة بشكلٍ 
من المعلمين والطالب على  اب عددً در  ، وت  المبنى

حدد مخارج الطوارئ ت  و  ،الحريق مطافئاستخدام 
 اإلخالء على عملية همدربت  ، كما ونقطة التجمع

تقوم . ومن جهٍة أخرى بالتعاون مع شرطة المجتمع
جل أالمزمنة من  األمراضحصر الطالب ذوي ب

عند الحاجة، وتنظم الالزم لهم تقديم الدعم 
المحاضرات الصحية حول الغذاء الصحي 

 والمحافظة على األسنان.
  الطالب الجدد، بزيارات قبلية للمدرسة ت هي ئ المدرسة

، وعقد في أرجاء المدرسة م جولةيتنظو  ،الرافدة
أنظمة تعريفهم بل؛ لقاءات تربوية مع أولياء األمور

ما م في بداية كل عام دراسي؛ المدرسة وقوانينها
 المدرسة د  كما ت ع   .هم بسهولة ويسرساهم في استقرار 

بالجلسات التالية من التعليم،  حلةطالبها للمر 
م زيارات ميدانية لطالب الصف يتنظو  ،اإلرشادية
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ورة التي سيلتحقون بها، الخامس إلى المدارس المجا
 .كمدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنين

   البسيطة اإلعاقاتذوي الطالب المدرسة ولي ت 
مع  النسجاما نحو ؛ بما يدفعهماهتماًما كبيًرا 

الطالب  كتغيير مقاعد ،داخل الصفوف زمالئهم
، ومنحهم في النظر التمن مشكيعانون  الذين

 .االختبارات المدرسية حسب الحالةالوقت الكافي في 

 المدرسة المهارات الحياتية لدى معظم الطالب  ت نم ي
تسيير برامج كالمهارات القيادية خالل بصورة جيدة، 

الطابور الصباحي، ومهارات البحث، وجمع 
التصميم و  الرسم،و  المعلومات، وكتابة التقارير،

مهارات تقنية المعلومات  إلى تعزيز إضافةً  والتقانة،
وتوظيف برنامج التمكين  ،الحاسب اآللي في دروس

 .الرقمي
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر.    لدى الطالب تعزيز المهارات الحياتية 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

  جيد" والحوكمةالقيادة واإلدارة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ذي  على مبدأ التعاون لتعليمٍ ز رك  ت   رؤية  للمدرسة
في معظم جوانب العمل  يةمت بفاعلرج  ، ت  جودة

بالنمو الشخصي فيما يرتبط  أكبر وبصورةٍ المدرسي، 
 للطالب.

   بناًء على تحليل  وشمولية، م المدرسة واقعها بدقةٍ ي  ت ق
(SWOT)، ستفيد من معايير المدرسة البحرينيةوت 

المستمرة،  الداخلية المتميزة، ومتابعة فرق العمل
توصيات و ، يةفيما يتعلق بالزيارات الصف  خاصًة 

المراجعة السابقة، في بناء خطتها اإلستراتيجية، التي 
لمجاالت  على أولويات التحسين والتطوير زرك  ت  

مهارات تنمية العمل المدرسي، خاصًة فيما يتعلق ب
 ،في مادة اللغة اإلنجليزية األساسية الطالب

واضحة  مؤشرات أداءتتضمن و  الشخصي، طورهمت  و 
 خطط األقسامإعدادها ، إضافًة إلى منتظمةو 

 بصورةٍ  متابعتها التي تتم التشاركية،التشغيلية 
 ،االجتماعات الدورية للجنة الفنيةفي منتظمة 

  .ومجلس اإلدارة
  تها المدرسةالتقييم الذاتي التي أعد  اتسمت استمارة 

متطابقة مع  تقييماتهاجاءت  ، حيث  واقعالبمحاكاتها 
معظم األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة، 

 هز و بر ظهر باستثناء مجال التطور الشخصي الذي 
 ممتازة. بصورةٍ 

   حصر االحتياجات التدريبية للمعلمين ولي المدرسة  ت 
ية من خالل الزيارات الصف   مستمرةٍ  بصورةٍ ا اهتمامً 

برامج التنمية المهنية  من اوفر عددً ت  و  ،المنتظمة
"إدارة البيئة المادية لغرفة  :الخارجية، مثلالداخلية و 

الصف"، و"التدقيق في أعمال وأنشطة الطالب"، 
إلى تنظيم الزيارات  م الصفي"، إضافةً و"معايير التعل  

 ؛والجلسات الحوارية البعدية ،التبادلية بين المعلمين
في المحافظة على المستويات  كله ساهم ذلكوقد 

 الجيدة للمعلمين. 
 سيادة العالقات اإلنسانية اإليجابية بين منتسبي 

قيادتها أسلوب ي التحفيز والتشجيع  ، وانتهاجالمدرسة
والتشاركية، في كافة  ،التعاون على أساٍس من

، واإلعداد جوانب العمل المدرسي: كالتخطيط
لمعلمين ذوي ا ضويف، وتواألنشطةللمشروعات 

التي ساهمت في تسيير  ببعض الصالحيات الكفاءة
 نتهم من متابعة المهام بصورةٍ العمل المدرسي، ومك  

فاعلة، كمتابعة عمليتي التعليم والتعلم، وتنفيذ 
 ،النقص في الموارد البشرية سد  الخطط المختلفة، و 

المعلمين األوائل في معظم المواد ل في المتمث  
دافعية  انعكس إيجاًبا علىكل ذلك األساسية؛ 

منتسبي المدرسة نحو اإلقبال على التطوير الذاتي 
 والتدريب.  

 تقوم التعليمية محدودية المرافقمن رغم على ال ،
بتوظيفها حسب إمكاناتها المتاحة،  المدرسة

؛ لتفعيل المواقف التعليمية، بفاعلية استغالل ساحتهاو 
كما في عرض تجارب العلوم، والتصميم والتقانة، 

مركز مصادر إثراء المواد الدراسية كما في وكذلك 
في التعليم معمل الحاسوب بكفاءة  هافيتوظو  ،التعلم

الطالب على و من المعلمين  لتدريب كل ؛اإللكتروني
البرامج المختلفة، كتدريب الطالب على برامج 
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إلى توظيفه في دروس  برمجة البسيطة، إضافةً ال
 الحاسوب. 

  أولياء األمور؛ في  مع بشكٍل فاعلٍ تتواصل المدرسة
مؤسسات الحتفاالت والمناسبات، وكذلك مع ا

 ،إلثراء خبرات الطالب المختلفة ؛المجتمع المحلي

التاريخية واألثرية المحيطة  ةكتنظيم الزيارات للمنطق
بالمدرسة، والمحاضرات التوعوية مع مركز الشيخ 

تنظيم و ، "مخاطر التدخين" حولسلمان الصحي، 
 البسيتين،مدرستي األخرى كالمسابقات مع المدارس 

 وعمر بن عبد العزيز االبتدائيتين للبنين.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 لتحقيق التميز في عمليتي التعليم والتعلم.   ؛استمرارية متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين 
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