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  المقدمة
 

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

المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن واالطالع على أعمال الطلبة 
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج،  بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور. موظفينمع ال مقابالت التي تجرىال

 وما أصدروه من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    1 جيد  2 ممتاز
 

 
 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  - - 3 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي - - 6 6
 التعليم والتعلم - - 3 3

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم - - 3 3  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة - - 3 3

 القدرة االستيعابية على التحسن   3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 

2 

3 

4 

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

 الكلمات النسبية المستخدمة في مقابل التقديرات
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز
 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام 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
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  علية العامة للمدرسة "االف" 
 

 مبررات الحكم
 

  شمولية التقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في
خطة اء بنأولويات التحسين بصورة مناسبة، و تحديد 
 ضيةر انعكست بصورة م التي ،اإلستراتيجية المدرسة
 بصورة جيدة، و مجاالت العمل المدرسيمعظم على 
يئة الب وتحسينالتطور الشخصي للطالبات، على 

  .المدرسية
 ومساهمتهن بفاعلية وحماس سهن،فبأن ثقة الطالبات 

راتهن التي تنمِّي خب المدرسية،في الفعاليات واللجان 
تحمل المسئولية  إضافة إلى قدرتهن على ،المختلفة

 .بصورة أفضل خارج الدروس وتولي األدوار القيادية
  ،ورة وتعاملهن بصتصرف الطالبات بوعي ومسئولية

الئقة مع بعضهن، وانسجامهن مًعا؛ بما يظهر 

مية لقيم اإلسالباالواضح التزامهن سلوكهن الحسن، و 
 والوطنية.

  اكتساب الطالبات المهارات األساسيةالتفاوت في، 
ة، في المساقات العلمي جيدةبصورة  هاحيث يكتسبن

ي ف مناسبةبصورة و  في المستوى الثاني، خاصةً 
وأغلب مساقات اللغة العربية،  ،مساقات الرياضيات
للغة ابصورة أقل في مساقات في حين يكتسبنها 

 األدبية.والمساقات  ،اإلنجليزية
 توظيف المعلمات اإلستراتيجيات في تفاوت ال

ي أغلب فبصورة جيدة  حيث جاء، التعلميةالتعليمية 
بصورة و والمستوى األول، دروس المسار العلمي، 

قديم تتفاوت في مناسبة في بقية الدروس؛ نتيجة ال
األنشطة التعليمية والتقويمية التي تلبي احتياجات 
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ي وف ،التحصيل المنخفضخاصًة ذوات ، الطالبات
نتاجيتها؛ نتيجة اإلسهاب في بعض و  إدارة الدروس ا 
 الطالبات، تحدي قدراتفي تفاوت الجزئياتها، و 

 .يهنلد تنمية مهارات التفكير العلياو 

  ان بصورة مناسبة، ك للطالباتالدعم والمساندة تقديم
وطالبات االحتياجات ، اتلموهوبأفضلها المقدم ل

ذوات التحصيل للطالبات  المقدموأقلها الخاصة، 
  المنخفض في الدروس والبرامج العالجية.

 
 

 إليجابيةب اأبرز الجوان
 ،وتمتعهن بالسلوك الحسن، والتزامهن القيم اإلسالمية، وفهمهن تراث البحرين  شعور الطالبات باألمن النفسي

 وهويتها.

 ثقة الطالبات وحماسهن في البرامج واألنشطة الالصفية المعززة لخبراتهن، والمنمية لمواهبهن المختلفة.
 
 

 التوصيات
 ضمن رفع ت قبصورة أد اإلستراتيجية ةالخط في تطويرتحديد أولويات الفي  االستفادة من نتائج التقييم الذاتي

 لطالبات. دى امستوى اإلنجاز األكاديمي ل

  ستراتيجيات التعليم والتعلم، بحيث تضمن: إبرامج التنمية المهنية في تطوير  أثرمتابعة 
 بية والمساقات األد ،كساب الطالبات المهارات األساسية في المواد الدراسية، خاصًة في اللغة اإلنجليزيةإ 
 في الدروس الفرص للطالبات لتوليهن األدوار القيادية بصورٍة أكبر تاحةإ 
 واألعمال  ،تلبية احتياجات الطالبات التعليمية المختلفة، وتحدي قدراتهن في الدروسلنتائج التقويم  توظيف

  الكتابية
  نتاجية.إإدارة وقت التعلم بصورة أكثر 

  ذوات التحصيل المنخفض في الدروس والبرامج المدرسية.الطالبات  ومساندةدعم 

  تجارية.ن للعلوم والمواد الين األوليتيالمديرة المساعدة، والمعلمت :المتمثل فيالبشرية،  في المواردسّد النقص 
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  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 المدرسة على مستوى فاعليتها العامة في  محافظة
تراجع مستوى أدائها في المستوى المرضي، مع 

مجالي المساندة واإلرشاد، والقيادة واإلدارة مقارنة 
 بالمراجعة السابقة.

   مالءمةو التقييم الذاتي لواقع المدرسة،  ةشمولي 
التخطيط اإلستراتيجي لعملية التطوير، وتركيزه على 

  .بصورة مناسبة المدرسي أولويات العمل
  مع  لذاتيا في استمارة التقييمتقييمات المدرسة توافق

قيادتها معرفة عكس يبما أحكام فريق المراجعة؛ 
  .جوانب القوة وتلك التي تحتاج إلى تطويرب

  علمات للم برامج رفع الكفاءة المهنيةتفاوت انعكاس
ي ف خاصةً ، الممارسات التربوية في الدروسعلى 
  .األدبي، ومساقات اللغة اإلنجليزية رالمسا

  ي التتحديات المواجهة المناسبة في المدرسة جهود
 والتي تمثلت في:تعترضها، 

 المديرات المساعدات، والمعلمات  نقص
 التجارية واداألوليات للغة اإلنجليزية، والم

  وحاجتهن الجدد، أعداد المعلمات كثرة
 ستمرللتمهين الم

  ،وحاجته إلى الصيانة،قدم المبنى المدرسي 
  .اإلشراف الدوريو 
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  تحقق الطالبات في االمتحانات الوزارية نسب نجاح
األساسية في العام مرتفعة في معظم مساقات المواد 

 %10، تراوحت ما بين 6105-6104الدراسي 
(، في 601(، و)إنج602، عدا مساقي )إنج%011و

النجاح فيهما  تابلغت نسبحيث  ،المسار األدبي
 .رتيبعلى الت %21، و24%

 سطة بين المتو  ،تحقق الطالبات نسب إتقان متفاوتة
 ، تراوحت ماالدراسيةفي مساقات المواد والمرتفعة 

، جاء أقلها في مساق %011و %31ين ب
، وأعالها في مساق التجاريلمسار با( 600قصد)

في حين جاءت ، نفسهلمسار با(، 303)مهر
 بالمستوى منخفضة ومتدنية في بعض المساقات

، وأغلب مساقات المسار (016، كمساق )فيزاألول
معظم و خاصًة مساقات المستوى الثاني، األدبي، 

هذه النتائج كل وقد عكست مساقات الرياضيات، 
مستويات الطالبات في الدروس التي ظهر أكثر من 

 نصفها بالمستوى المرضي.
  في جميع  اإلتقانمع نسب النجاح تتوافق نسب

مساقات العلوم في المسار العلمي، ومعظم مساقات 
المواد التجارّية، وأغلب المساقات المشتركة للغتين 

 باين في مساقاتالعربّية واإلنجليزية، بينما تت
الرياضيات، ومعظم مساقات اللغتين العربية 

( في 016مساق )فيزو المسار األدبي، بواإلنجليزية 
 المستوى األّول.

  على مدارتحقق الطالبات في االمتحانات الوطنية 
مستويات منخفضة ، 6105إلى  6103األعوام من 

 في ،في مادتي اللغة اإلنجليزية، وحل المشكالت
 ،في اللغة العربيةمستويات أفضل  يحققنحين 

  .%51تجاوزت نسبة النجاح فيها 
  تكتسب الطالبات مهارات اللغة العربية في معظم

، حيث ظهرت القراءة تفاوتةالمسارات بصورة م
الجهرّية بمستوى جّيد، وجاءت في التعبير الكتابي، 
وتحليل النصوص األدبية شعًرا ونثًرا بمستوًى مرٍض، 

ي التعبير الشفهي، وتوظيف القواعد مع تفاوتها ف
النحوية، في حين ظهرت بصورة أقل في مهارات 

في المستوى  تحليل سيرورة النصوص، واإلعراب،
 أدبي. الثاني/

  تكتسب الطالبات المهارات العلمية بمستوى جّيد في
المستوى األول، وبمستوًى أقل نسبي ا في المستوى 

مستوياتهن  في الكيمياء علمي، مع تمّيز  الثالث/
هر علمي، في حين ظ والفيزياء في المستوى الثاني/

/ مي ة في المستوى الثالثلالع هاراتهنالتدني في م
 تجاري.

  تكتسب الطالبات مهارات اللغة اإلنجليزية بمستوًى
جّيد في المستوى األّول، وبمستوًى مناسب في 

دٍن في مت نها بمستوىً بالمستوى الثالث، في حين يكتس
 جميع مسارات المستوى الثاني، وفي المستوى الثالث/
تجاري، خاصًة مهارات التعبير اللفظي والكتابي، 

 والفهم واالستيعاب.
  ٍام ع تكتسب الطالبات المهارات الرياضّية بشكل

إيجاد القيم المجهولة، وحل كبمستوًى مناسب، 
، مع بروزها بمستوًى جّيد في الجبريةمسائل ال
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ارات المه اكتسابهنعلمي، كما جاء  الثالث/المستوى 
التخصصّية التجارّية أيًضا بالمستوى المناسب، مع 

  .أفضليٍة نسبيٍة للمستوى الثالث
  على مدى ثالثة فصول دراسية خالل تحقق الطالبات

 6105-6104و 6104-6103العامين الدراسيين 
مساقات اللغة العربية، في استقراًرا في االرتفاع 

والمواد التجارية، واستقراًرا في انخفاضها في  العلوم،و 
 .ا في مساقات اللغة اإلنجليزيةتراجعً الرياضيات، و 

  ،تحقق الطالبات تقدًما مناسًبا في أغلب الدروس
واألعمال الكتابية، مع تقدمهن بصورة أفضل في 
نصف دروس المستوى األول، وأغلب دروس المسار 

ثاني، في حين جاء العلمي، خاصة في المستوى ال

 أدبي محدوًدا، خاصةً  تقّدم طالبات المستوى الثاني/
في دروس اللغة اإلنجليزية واللغة العربّية، وكذلك في 

 تجاري. لمستوى الثالث/بااللغة اإلنجليزية 
  تتقدم الطالبات المتفوقات والموهوبات وفق قدراتهن

بصورة مناسبة في أغلب الدروس، وبصورة جيدة في 
، واألنشطة الالصفّية برامج التنمية المستدامة

الداخلّية، والمسابقات الخارجّية الالتي يحققن فيها 
مراكز متقدمة على مستوى المملكة، كما في مسابقة 

ت ، في حين ال تحقق الطالبا"الشعر والثقافة النقدية"
ي ف بالمستوى ذاتهتقدًما ذوات التحصيل المنخفض 

ًة خاص ،المدرسّيةالعالجّية البرامج و  أغلب الدروس،
.اللغة اإلنجليزيةفي 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

  اإلنجليزّية، والمساقات األدبّيةفي المواد الدراسية، خاصًة اللغة لدى الطالبات  األساسيةالمهارات.    

  دروس المستوى الثاني/ أدبي، ودروس اللغة اإلنجليزية المواد األساسية، خاصًة في دروس في  الطالباتتقدم
 .بالمسار التجاري

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 لحياة في اوثقة عالية الطالبات بحماس واضح  شاركت
المدرسية، ويتولين األدوار القيادية في اللجان 

مشروع "سنقودها واألنشطة المدرسية كما في 
يوم كال ،فعاليات لجنة الصحة والسالمةلألفضل"، و 

وفريق اإلذاعة المدرسية،  ،األزرق لمرضى السرطان
نجازكأصيل  ،ومراكز التنمية المستدامة وفي ، وا 

رة القصة القصيمسابقة  :مثل ،المسابقات المتنوعة
شاركن يوالثقافية اإللكترونية، كما باللغة اإلنجليزية، 

في الدروس بالمستوى ذاته من الحماس والثقة 
بالنفس، أثناء المناقشات وطرح األفكار، إال أن 

مثل: المعلمة الطالبة،  ،توليهن لألدوار القيادية
 ظهرت والطالبة المساندة ضمن مشروع "خذ بيدي"،

  .ة أقل لتفاوت الفرص المتاحة لهنبصور 
  الطالبات باالنضباط الذاتي، ويتصرفن بوعي تتسم

ظهرن يو الصفوف وخارجها،  داخلعاٍل ومسئولية 
على  حافظنيو احتراًما وتقديًرا لمعلماتهن وأقرانهن، 
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زت المدرس وممتلكاتها، وقدبيئة المدرسة   ذاه ةعز 
ي مثل: "جمال ،برامجمن ال السلوك اإليجابي بمجموعةٍ 

، فضاًل عن تطبيقها في أخالقي" و"بقيمي أسمو"
ن على شعورهانعكس مما  الئحة االنضباط الطالبي؛
  .باألمن النفسي والطمأنينة

  لتراث البحرين عميًقاتبدي معظم الطالبات فهًما 
لتراثية ابرامج وثقافتها، برز خالل مشاركاتهن في ال

حيائهن الشعر الشعبيكمسابقة "  الحتفاالتا"، وا 
تصميم األركان التراثية،  الوطنية، ومشاركتهن في

زة والجداريات  ميةاإلسالقيم ال تمثلنويللمواطنة،  المعزِّ
عززته المدرسة بتنفيذ المحاضرات الذي ، اومبادئه

  .المختلفة "كقرة عيني في الصالة"
 مدرسة لإلى ابالحضور المنتظم الطالبات أغلب  تلتزم

مع وجود حاالت ددة للدروس، وفي المواعيد المح

في األيام الواقعة بين العطالت وغياب ، تأخير
 تتم متابعتها ومعالجتها بالتوجيه، وتطبيقالرسمية، 

الئحة االنضباط الطالبي، وتفعيل بعض البرامج، 
 ا فربحت"."غدوت مبكرً  مثل:

  ي فالذاتي  العملالطالبات قدرة على  معظمُتظهر
كإعداد العروض التقديمية، الصفوف وخارجها، 
ي مشروعميس، وتفعيل االقو والمطويات، واستخدام 

  .(open lap)"صناع القادة"، و
  ي ف واضحة بصورةٍ تتواصل الطالبات مع بعضهن

وفي  ،العمل الجماعي، والثنائي الدروس من خالل
 ،يالعمل التطوعالمرشدات، و الفرق المدرسية كفريق 

التي يظهرن خاللها مهارات  ،وخدمة المجتمع
صات وتقبل وجهات تواصلية جيدة كالحوار واإلن

 النظر المختلفة.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 األدوار القيادية بصورٍة أكبر في الدروسللطالبات لتولي  المتاحة الفرص. 

  المواعيد أثناء اليوم الدراسيانتظام الطالبات في الحضور إلى المدرسة، والتزامهن. 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  تتفاوت فاعلية توظيف اإلستراتيجيات التعليمية
ي فاعلة فبصورة  المعلمات هافوظِّ تُ التعلمية، حيث 
ون تكالتي ، المرضيةوبعض الدروس  الدروس الجيدة

كاألسئلة من أجل التعلم،  فيها الطالبة محور التعلم،
شارك، والخرائط  زاوج، والمناقشة، وفكر، ،والحوار

المفاهيمية، والعصف الذهني، إضافًة إلى توظيف 
الموارد التعليمية، كالعارض اإللكتروني، والبطاقات 

لم يكن  ،بقية الدروسفي توظيفهن لها التعليمية، إال أن 
ة اإلنجليزيفي دروس اللغة  خاصةً بالفاعلية نفسها، 

والمساقات األدبية؛ لكون المعلمة فيها محور العملّية 
مة تفاوت المساندة التعليمية المقدعالوًة على التعليمّية، 

 .منهن للطالبات، خاصًة ذوات التحصيل المنخفض
 على المشاركة تشجع معظم المعلمات الطالبات ،

يزية أساليب تحفبدافعيتهن نحو التعلم،  نوتستثر 
ية والتعزيزات الماد ،الثناءالشكر و عبارات كمتنوعة، 

  .الهدايا الرمزيةك
  ات لتنمية مهار  مناسبة؛فرًصا تتيح أغلب المعلمات

، لومكاستنتاج االتزان الكيميائي في العالتفكير العليا، 
 الرياضيات، وتحليلحل المشكالت في ومهارة 
 .في اللغة العربية القصةوعناصر مضمون 

 من حيث يقدّ ، الدروس بفاعليةالمعلمات  أغلب ُتدير
اركن ويش ،هافي أغلب اإلرشادات الواضحةالتعليمات و 

أثرت تها إال أن إنتاجية بعض الطالبات أهداف التعلم،
قديم تاإلطالة في حيث  باإلدارة الوقتية لمجرياتها،

؛ هااالنتقال السريع بين جزئياتو  االستهاللية، ةنشطاأل
المقدمة  التعليمية المساندة فياألمر الذي أثر 

  .نمنه المنخفضالتحصيل  ذوات خاصةً  للطالبات،
 قويمات كالت ،توظف المعلمات أساليب التقويم المتنوعة

الشفهية والتحريرية الفردية منها والجماعية، والتقويم 
تياجات في تلبية احباألقران، إال أن فاعليتها تفاوتت 

من حيث تقديم التغذية الراجعة، ، الطالبات التعليمية
ات أغلب المساقإذ ظهرت فاعليتها بصورة جيدة في 

وبصورة مالئمة في المستوى األول، دروس العلمية، و 
بمستوى أقل من المتوقع بقية الدروس، لكنها جاءت 

 . يةوالمساقات األدبدروس اللغة اإلنجليزية، بعض في 
  ِّاجبات من الو  مناسبٍ  بقدرٍ  الطالبات   المعلماتُ  فُتكل

 عنهاويتاب ،التمايزبعضها  التي يراعى في واألعمال
ة عإال أنهن يتفاوتن في متابالتصحيح المنتظم، ب

لتي ا أعمال اللغة اإلنجليزيةبخالف  ،التغذية الراجعة
دقة التصحيح، من حيث  بمستوى أقل ظهرت

 . والمتابعة ومراعاة التمايز

 ية هاألسئلة الشفالطالبات ب قدراتالمعلمات  ىتحدّ ت
ة، كما متمايز ما تكون غالًبا التي واألنشطة التقويمية 

االندماج كالمقارنة بين  ،الجيدةفي الدروس 
يجاد مساحة المنطقة في العلوم واالنشطار النووي ، وا 

المحصورة بين المحور األفقي ومنحى الدالة المثلثية 
(CSC)  .في الرياضيات
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 دبية. ألاقات انجليزية والمسإلالتعليم والتعلم، وتوظيف الموارد التعليمية الفاعلة في دروس اللغة ا ستراتيجياتإ 

  نتاجية.إالتعلم بصورة أكثر  وقتإدارة 

 لذوات التحصيل  خاصة ،لتلبية االحتياجات التعليمية للطالبات ؛الفاعل للتقويم، واالستفادة من نتائجه التوظيف
 .منهن المنخفض

  الدروس والواجبات.أنشطة في  ، ومراعاة التمايزالطالبات قدراتتحدي 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 فئاتهن ب التعليمية طالباتهاالمدرسة احتياجات  تلبي
في  لجيدةا اتضحت فاعليتها متفاوتة،بصورة  المختلفة
المتفوقات المقدمة للطالبات والمشروعات البرامج 

قي "همم ترتو، "صناع القادة"كبرنامَجي:  ،والموهوبات
فاعلية في حين جاءت ، (Globe)ومشروع للقمم"، 

ذوات التحصيل لطالبات ل المقدمة لبرامج العالجيةا
 ،وحصص التقوية، "خذ بيديكبرنامج "، المنخفض

 حيث جاءت بمستوى مناسب في ،تفاوًتا بمستوى أقل
 .أقل في اللغة اإلنجليزيةبمستوى الرياضيات، و 

 بعناية عندما تكون لديهن  طالباتهاالمدرسة  تدعم
، وتنفيذ اإلرشاديةبرامج المشكالت، بتقديم 

ميرة أكمشروع "، اإليجابي المعززة للسلوكالمشروعات 
  ."بأخالقي

  تعزز المدرسة خبرات الطالبات واهتماماتهن المختلفة
سية الفسح المدر  أثناء، األنشطة الالصفية بالعديد من

األركان التعليمية التي تديرها الطالبات خالل من 
كركن األحياء، والخدمات الصحية، والمواطنة 

ات والمتفوقالموهوبات فضاًل عن مشاركة واالنتماء، 
يها والتي أحرزن ففي المسابقات الداخلية والخارجية، 

وير للتص "وطني بعدستي" مراكز متقدمة، كمسابقتي
 . المذيع المميز"، و"الفوتوغرافي

 ر يتوفتخذ المدرسة اإلجراءات والتدابير الالزمة؛ لت
لية بتدريبهن على عم ،بيئة صحية آمنة لمنتسباتها

متابعتها الدورية لصيانة المبنى اإلخالء واإليواء، و 
وتوفير صناديق اإلسعافات األولية، ، القديم المدرسي

تفعيل بوتعزز الوعي الصحي لديهن ومطافئ الحريق، 
  البدنية.لياقة مركز ا

  تحظى الطالبات ذوات االحتياجات الخاصة برعاية
دماجهن أكاديمي ا ، كبيرة بإدراجهن في لجان خاصة، وا 

 ريتوفو  ،واجتماعي ا في الفعاليات الداخلية والخارجية
 ،لذوات اإلعاقة السمعية لسماعات الطبيةل بطاريات

متابعة عن ال ، فضاًل البصروتكبير الخط لضعيفات 
  الحثيثة لهن داخل الصفوف.

  ُم من خالل فعاليات قسطالباتها الجدد المدرسة  هيئت
تعريفهن المهني، ب التوجيهرشاد األكاديمي و إلا

باط الطالبي، الئحة االنضبخصوصية المرحلة، و 
يها ف نفي استقراره ما ساهمم ؛والمرافق التعليمية

يم للمرحلة التالية من التعل تعدهنكما  .بسهولة ويسر
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بتفعيل حصص  ،بالنصح واإلرشاد ،أو التوظيف
واستضافة ، اإلرشاد بموضوعات متعلقة بالمهن

من خالل برنامج "طالبتي  الطالبات الخريجات
 للمعارضالزيارات الميدانية الخريجة"، إضافًة إلى 

 .لجامعات والمؤسساتالمهنية، وا

  صورة ب هاطالباتلدى  يةالحياتمهارات التعزز المدرسة
كمهارات البحث العلمي، وتقنية الحاسوب، ، جيدة

ومن خالل مراكز ، واألسرية، وكتابة السيرة الذاتية
التنمية المستدامة "كإبداعات"، و"إنجاز البحرين"، 

 مهاراتهن القيادية من خالل مشروع "تقدم".  فضاًل عن

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 تلبية احتياجات الطالبات التعليمية، خاصًة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض. 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 بداعواإل اإلتقانرؤية المدرسة التشاركية على  تركز 
ي تم ترجمتها عملًيا بصورة مناسبة ف، واالرتقاء بالقيم

 معظم جوانب العمل المدرسي.
  تُقيم المدرسة واقعها تقييًما شاماًل من خالل لجنة

معايير و  ،(SWOT)التقييم الذاتي، باستخدام تحليل 
في  واالستفادة من نتائجهالمدرسة البحرينية المتميزة، 

ضايا الق على بناء خطتها اإلستراتيجية التي ركزت
كان أقلها اهتماًما ما  بصورة متفاوتة، ذات األهمية

قد و  يرتبط برفع نسب اإلتقان في المواد األساسية.
 ـتانعكس، واضحة مؤشرات أداء الخطة تضمنت

 كان، بصورة مناسبة على مجاالت العمل المدرسي
 على التطور الشخصي للطالبات، وتحسين هاأفضل

  .البيئة المدرسية
 تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم  وافقتت

الذاتي مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة في 
 .العمل المدرسي مجاالت

  تشجع قيادة المدرسة عضوات الهيئتين اإلدارية
روع منهن عن طريق مشوالتعليمية بتكريم المتميزات 

دراج أسماء المنضبطات تستحقين التكريم"، و "أنت   ا 
ز مبدأ العمل بروح في لوحة "آللئ الغربي"، و  ُتعزِّ

 وتفّوض بعضهن للقيام بمهام المديراتالفريق الواحد، 
المساعدات والمعلمات األوليات، وقيادة اللجان 

في تعزيز الرضا الوظيفي المدرسية؛ مما ساهم 
  .ديهنل
 اصًة خالتدريبية،  المعلمات احتياجات ،ُتلبي المدرسة

وتُنفذ وفق ذلك العديد من الورش ، جددالمعلمات ال

مثل: تنمية مهارات التفكير العليا، واإلدارة  ،التدريبية
ًة إلى إضافومعايير الدرس الجيد، الصفية والوقتية، 

 "مجتمعاتبرنامج تفعيل مشروع "المعلم الزميل"، و 
إال أن  ،مع فريق التحسين الخارجي، بالتعاون التعلم"

أثر ذلك ظهر بصورة متفاوتة في الدروس، خاصًة 
 في اللغة اإلنجليزية والمساقات األدبية. 

  ُتوظِّف المدرسة مواردها ومرافقها المتاحة بصورة
ن اجاتهوتلبية احتي الطالبات،تعزيز تعلم في مناسبة، 
مركز مختبرات العلوم، و كتوظيف المختلفة، التعليمية 

ية معامل التربمصادر التعلم، والصف اإللكتروني، و 
ساحاتها ومرافقها في  والحاسوب، وتستغلاألسرية 

وتفعيل مراكز التنمية  تقديم األنشطة الالصفية،
 المستدامة. 

  يساهم مجلس اآلباء بصورة مناسبة في الفعاليات
اليات عفكمشاركتهن حفل تكريم بناتهن، و  ،المدرسية

اليوم الوطني، إلى جانب دور المجلس الطالبي 
تنظيم فعاليات الطابور دورهن في الواضح، ك

  ."الصباحي، وتنفيذ مشروع "غدوت مبكًرا فربحت
  تتواصل المدرسة بصورة جيدة مع المؤسسات

ات تنفيذ الزيار بالمجتمعية؛ لدعم خبرات طالباتها، 
كجامعة  ،مع المؤسسات التعليمية التعليمية والتثقيفية

ية وتنظيم المحاضرات التوعو البحرين، والبوليتكنك، 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور، وتفعيل المسرح 
المدرسي في تنفيذ بعض فعاليات إدارة الخدمات 

  .الطالبية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 رفع مستوى إنجاز الطالبات األكاديميأكبر في  بصورةالذاتي  التقييم نتائجمن  االستفادة. 

 رفع الكفاءة المهنية؛ لضمان االرتقاء بعمليتي التعليم والتعلم، ومتابعة أثرها على أداء المعلمات داخل  برامج
 .الصفوف
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الثانوية للبنات الغربيالرفاع  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 West Rifaa Secondary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1975 سنة التأسيس
  442جمع م - 4229طريق  - 459 مبنى العنوان
 الجنوبية/ الرفاع محافظة / الالمدينة

 02251223 الفاكس 02226351 02220314 أرقام االتصال
 wrifaa.se.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة
 سنة 01–02 الفئة العمرية للطلبة

 (21-2الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- - 41–42 
 1289 المجموع 1289 اإلناث - الذكور الطلبةعدد 

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

عدد الشعب لكل 
 صف دراسي 

 21 22 20 9 8 7 6 5 4 3 1 2 الصف
 01 04 04 - - - - - - - - - عدد الشعب
المستوى 
 المساراتتوزيع الشعب على  )الصف(

 نظام توحيد المسارات (20األول )
 في المسار التجاري 4في المسار األدبي، و 2في المسار العلمي، و 4 (22الثاني )
 في المسار التجاري 4في المسار األدبي، و 2في المسار العلمي، و 2 (21الثالث )

 فنية 30إدارية، و 19 عدد الهيئة اإلدارية
 492 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنتان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 ،االمتحانات الوطنية الخاصة بالهيئة الوطنية للمؤهالتامتحانات وزارة التربية والتعليم، و 
 .وضمان جودة التعليم والتدريب

 - االعتمادية )إن وجدت(

mailto:wrifaa.se.g@moe.gov.bh
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في6102-6105 الدراسيجديدة في العام  تعيينات ،: 
 ةمساعد مدرسة ةمدير  -
لالجتماعيات،  5للعلوم،  3للغة اإلنجليزية،  4للغة العربية،  4: منهن مةمعل 61 -

 للمواد التجارية. 0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


