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 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية
 

الييئة الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم  إداراتإحدى ىي  إدارة مراجعة أداء المدارس الحكوميةإنَّ 
، بوصفيا ىيئة وطنية مستقمة تتبع مجمس 2008رسميًّا في العام التي تأسست  ،(QQAوالتدريب )

من أجل االرتقاء بمستوى  الحكومية بتقييم ومراجعة أداء المدارس اإلدارةتختص  الوزراء وتخضع إلشرافو.
 .التعميم في مدارس البحرين

 
 عن:مسئولة  إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

  عنيا وتقديم التقارير الحكوميةتقييم جودة ما يتم تقديمو في جميع المدارس 
 إعداد مقاييس النجاح 
 نشر أفضل الممارسات 
 الحكومية وضع التوصيات لتطوير أداء المدارس. 

 
وتقييم جودة ما يتم تقديمو في ضوء مجموعة من  الحكومية تشمل المراجعة مراقبة أداء المدارس

 تتم المراجعات باستقاللية وموضوعية وشفافية، وتقدم معمومات ميمة لممدارسكما  المؤشرات الواضحة.
عن جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير؛ لممساعدة في تركيز الجيود والموارد الحكومية 

 المدارس؛ من أجل الرقي بمستوى األداء.بوصفيا جزًءا من عممية تطوير 
 

 :أحكاملمقياس من أربعة  ويتم منح درجات المراجعة وفقاً 
 التفسير وصف الدرجة

 .الباقي في األقل عمى وجيدة المجاالت، غالبية في ممتازة بأنيا النتائج أو تقديمو يتم ما الدرجة ىذه تصف (1) ممتاز

 .الباقي في األقل عمى ومرضية المجاالت، غالبية في جيدة بأنيا النتائج أو تقديمو يتم ما الدرجة ىذه تصف (2جيد )

ا من المالءمة وغالبية المجاالت ذات مستوى مرٍض، وقد يكون الحكم عمى تصف ىذه الدرجة مستوًى أساسيً  (3) مرضٍ 
 بعٍض منيا بأنيا جيدة.

 .مالئم غير مستوى ذات المجاالت غالبية أو رئيسة ضعف مواطن ىناك (4) غير مالئم
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 المقدمة
 

وقد قام المراجعون أثناء فترة  مراجعين،ثمانية  أيام من قبلثالثة تم إجراء ىذه المراجعة عمى مدار 
المراجعة بمالحظة الدروس، والنشاطات األخرى، واالطالع عمى أعمال الطالب المكتوبة وغيرىا، وتحميل 

 العاممين بالمدرسةمع عن التحدث  المدرسة والوثائق الميمة األخرى، فضالً البيانات المتعمقة بأداء 
توصموا إليو من نتائج، وما أصدروه من ما ويعرض ىذا التقرير خالصة  والطالب وأولياء األمور.

  توصيات.
 

 خصائص المدرسة
 اسم المدرسة الوحدة الثانوية لمبنين

 نوع المدرسة حكومية 
 سنة التأسيس 2011

 الفئة العمرية سنة  16
 االبتدائي اإلعدادي الثانوي

 (04-0الصفوف الدراسية )
10 - - 

 عدد الطمبة الذكور 578 اإلناث - المجموع 578
 الخمفيات االجتماعية لمطمبة الدخل المتوسط والمحدود اتذو  إلى أسر من الطالب غالبيةينتمي 

لكل صف عدد الشعب  الصف 0 4 1 2 3 4 5 6 7 01 00 04
 عدد الشعب - - - - - - - - - 20 - - دراسي

 المدينة/القرية الرفاع الشرقي
 المحافظة الوسطى

 عدد الهيئة اإلدارية فنيين 4و ،إداريين 9
 عدد الهيئة التعميمية 65

 المنهج المطبق منيج وزارة التربية والتعميم 
 لغة التدريس المغة العربية 
 التي قضاها المدير في إدارة المدرسةالمدة  عامان ونصف

 االمتحانات الخارجية امتحانات وزارة التربية والتعميم
 االعتمادية )إن وجدت( -
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صعوبات ذوو 
 التعمم

اإلعاقات ذوو 
 الجسدية

الموهوبون 
وفًقا  لفئات التاليةا أعداد الطمبة حسب المتفوقون والمبدعون

 لتصنيف المدرسة
13 1 24 58 

  الماضي منسق لمخدمات المالية واإلدارية في العام الدراسي و تعيين رئيس
12/2013 

  مع انضمام ، % في العام الدراسي الحالي23تغيير الييئة التعميمية بنسبة
 .معممين ُجُدد خاصًة في أقسام المغة العربية، والعموم، والمواد التجارية

 المستجدات الرئيسة في المدرسة
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 الممنوحة أحكام المراجعةسجل 
 

 
 
 

 مفتاح8
 : ممتاز1
 : جيد2
 : مرضٍ 3
 مالئم : غير4
 

 

 المجـــال الحكم8 الوصف
 فاعمية المدرسة بوجه عام 8 غير مالئم2
 قدرة المدرسة عمى التحسن : غير مالئم4

 الثانوي/ بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

االبتدائي/ 
  األساسي

 اإلنجاز األكاديمي لمطمبة - - 4 4
 تقدم الطمبة في تطورىم الشخصي - - 4 4
 وفاعمية عمميتي التعميم والتعممجودة  - - 4 4
 تعزيزهو جودة تطبيق المنيج  - - 4 4
رشادىم - - 4 4  جودة مساندة الطمبة وا 
 فاعمية القيادة واإلدارة والحوكمة - - 4 4
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 أحكام المراجعة
 
 عمية بوجه عاماالف

 
  وأولياء أمورهم؟ الطمبةالمدرسة في تمبية احتياجات  فاعميةمدى ما 

 

 غير مالئم 2الحكم8 
في و  ،الدروسنصف في الطالب  ؛ نتيجة التقدم غير المالئم الذي يحققوةالمدرسة غير مالئمأداء فاعمية 

عدم و ثقتيم بأنفسيم، وعييم و ة وقمّ  ،ساسيةًرا بضعف مياراتيم األتأثّ  ؛األعمال الكتابية لممواد األساسية
مستويات  فييا راعَ يلم و  كان المعمم فييا ىو المحور، المستخدمة التي التعميمية ستراتيجياتاإلفاعمية 

من الجيود المبذولة في رغم عمى الو . لتعممفي تحقيق أىداف ا، ولم ُيستفْد من التقويم الطالب المختمفة
 يمفاعل عمى تقدم لم تنعكس بشكلٍ يا إال أنّ وتوفير دروس التقوية،  ،ا وتحفيزىمأكاديميًّ  الطالبمتابعة 

وانخفاض ؛ نتيجة ضعف اإلدارة الوقتية لمدروس، منيم ذوي التحصيل المتدني خاصةً  ومستوى إنجازىم،
يحققون نتائج أقل من المتوسط العام لمدارس البحرين الثانوية في  ؛ مما جعميمدافعيتيم نحو التعمم

ويظير أغمب الطالب احتراًما . خالل السنة الواحدة التي يقضونيا في المدرسة لوزاريةاالمتحانات ا
األمر الذي انعكس  ؛في الحياة المدرسيةمًعا  مٍ انسجعممون باوي، داخل الصفوف وخارجيا لبعضيم بعًضا

 باألمن النفسي. ىمعمى شعور 
 
 

  عمى التحسن؟ االستيعابّيةالمدرسة  قدرةما مدى 
 

 غير مالئم 2الحكم8 
والتي تتغير فييا فئاتيم  ،عمى إثر المدة التي يمكث فييا الطالب بالمدرسةا ي المتجدد سنويًّ لمتحدّ وفًقا 

، الخطط التشغيمية لألقسام األكاديميةو خطتيا اإلستراتيجية  بناءبتقوم المدرسة واحتياجاتيم عاًما بعد عام؛ 
تباين دقة تقييميا  تمثل فيوت يات أخرى تأتي تباًعا،تحدّ مام أال تزال  يانّ أ كما ،مستفيدًة من تحميل واقعيا

وضعف مياراتيم األساسية التي  ،االطالب سنويًّ  اتر دفعتغيّ  الذاتي الذي من المفترض أن يتوافق مع
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لى إإضافة  ،الالزمة لممرحمة التالية من التعميملميارات لمفاىيم واااكتسابيم قمة و  ا،ميم أكاديميًّ تقدّ  تعوق
التعميمي لمطاقم ر السنوي المستمر كالمعممين األوائل لجميع المواد األساسية، والتغيّ  ،البشرية المواردنقص 

الجدد من فاعمية ورش العمل المقدمة لتنمية كفاءتيم المينية، خاصة  مما حدّ  ؛%23 إلى بنسبة تصل
 منيم. 

 
 

 الطَّمبة إنجاز
 

  األكاديمي؟الطمبة في تحصيمهم نجاز إما مدى 
 

 غير مالئم 2الحكم8 
في امتحانات نياية الفصل األول من العام يحقق الطالب نسب نجاح متوسطة في أغمب المواد األساسية 

 مساق وأقميا في ،الفيزياءمساق جاء أعالىا في % 84و ،%52بين  تراوحت ما، 13/2014الدراسي 
% في 32% و19ما بين تقان المنخفضة التي تراوحت إلا النجاح مع نسب تباينت نسب قدو ، الرياضيات

نتائج الطالب في  دّ عَ . وتُ 102وأقميا في مساق فيز ،101، كان أعالىا في مساق ثقفمعظم المساقات
ا لنتائج االمتحانات الوزارية أقل من المتوسط العام لمدارس البحرين الثانوية في المواد األساسية وفقً 

الفصل الدراسي األول، وقد عكست ىذه النتائج مستويات الطالب في الدروس غير المالئمة التي شكمت 
 نصف الدروس. 

 
مناسبة  ا بصورةٍ ا ووصفيًّ سرديًّ  ووتحميمالنص في الدروس األفضل يكتسب أغمب الطالب ميارات قراءة 

وتحديد عدد  ،ميارات جمع وطرح عددين مركبين -بالمستوى نفسو  -جاءت وكذلك  ،في المغة العربية
يجاد  ،في الفيزياء رّ وتطبيق قوانين السقوط الحُ  في الرياضيات، جذور المعادلة التربيعية يرادات إلاقيمة وا 

 ،في حين جاء اكتسابيم لميارات الكتابة الوصفية، المحاسبةفي الفرق بينيما استنتاج و والمصروفات 
ا لقمة الفرص ونظرً  .المتوقعالمستوى دون  بصورةٍ اإلنجميزية واالستماع في المغة  ،والتحدث ،والقراءة

الصعوبة لدييم في كتابة المعادالت الكيميائية  ظيرتفقد تباينت ميارات التجريب العممي و  ؛المتاحة ليم
لمركبات. كما تمييز أجزاء المعادالت ووزنيا وكتابة صيغ افي  يمنتيجة تفاوت ؛حالل البسيطإلتفاعالت ال

المعادالت التربيعية بصورة غير  المسائل المفظية واالستنتاج الرياضي وحلّ  جاء اكتساب ميارات حلّ 
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ضرب الجذور واألسس وكذلك تفاوت فاعمية في نتيجة تفاوت الميارات األساسية لمطالب  ؛مالئمة
 التعميمية المطبقة. اإلستراتيجيات 

 
لكنو يمكن اإلشارة إلى ظيور لعدم استقرارىم بالمدرسة ألكثر من عام واحد،  ؛ر تتبع تقدم الطالبتعذّ 

 إال أنّ  ،تقان المنخفضة في المغة العربية والرياضياتإلوكذلك في نسب ا ،في نسب النجاح نسبي تحسن
تقدم الالتحسن النسبي عمى  الم تستقر في باقي المواد األساسية، وقد انعكس ىذ نسب النجاح عموًما

 ظير تقدم في حين، وبعض دروس الفيزياء واألحياء ،غمب الطالب في دروس المغة العربيةالمناسب أل
في  خاصةً  ،ةمالئمبصورة غير  لمواد األساسيةفي ااألعمال الكتابية بقية الدروس و أغمب الطالب في 

 فييا يراعَ المستخدمة التي لم  ستراتيجياتإلوا ،ساسيةألًرا بضعف مياراتيم اتأثّ  ؛نجميزيةإلوالمغة ا ،الكيمياء
 مستويات الطالب المختمفة.

 
الفرص  تقلّ بينما فييا،  نتيجة الفرص المقدمة ليم ؛مرضية في الدروس المتفوقون بصورةٍ الطالب يتقدم 

ذوي التحصيل الطالب نتيجة قمة البرامج المخصصة ليم، في حين جاء تقدم  المتاحة ليم خارجيا؛
نتيجة تفاوت فاعمية ؛ لمطالب عدد الكميالنصف  ونشكمالذين يالمتوقع و المستوى المنخفض دون 
 في الدروس أو البرامج العالجية خارجيا. ءً التمبية احتياجاتيم التعميمية سو  ؛المساندة المقدمة

 
 

 ما مدى تقدم الطمبة في تطورهم الشخصي؟ 
 

 غير مالئم 2الحكم8 
بالمواعيد، مع  يمضمن حضورىم الصباحي والتزامبما ييمتزم غالبية الطالب بقوانين المدرسة وأنظمتيا، 

لحضور إلكترونّيا كمتابعة االتي تتخذىا المدرسة المناسبة ا لإلجراءات نظرً  ؛وجود حاالت تأخير محدودة
حاطة أولياء األمور ب معممييم وزمالءىم غالبية الطالب يحترم . ألبنائيماالنضباط السموكي مستوى وا 

في  برغبٍة وانسجاٍم مًعا ويشاركونداخل الصفوف وخارجيا، ويحافظون عمى نظافة مرافق المدرسة، 
 .م باألمن النفسيىاألمر الذي انعكس عمى شعور  ؛األنشطة الالصفية
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اإلذاعة  تي:كمجنالمجان المدرسية، يساىم غالبية الطالب بفاعمية وحماس من خالل المشاركة في 
فييا  ازوامسابقة "رسالة األم" التي ح :مثل ،المسابقات الداخمية والخارجيةواألنشطة الالصفية، ك ،والنظام

نتيجة قمة الفرص  ؛في الدروسممحوظة  بصورةٍ  قلّ ت يم ومساىمتيمعمى المركز األول، إال أن حماس
بأنفسيم وقدرتيم عمى تحمل  تيمثقوعييم و  وقمة، لتعمما الطالب نحو وانخفاض دافعية امالمتاحة لتعزيزى

، وقمة االىتمام بالمشاركة في بعض الدروس، وعدم ، حيث األحاديث الجانبيةولية والعمل مًعائالمس
ألدوار القيادية بالمستوى اتولي قدرتيم عمى  تظير في حين ، االستجابة لتوجييات المعممين في عدد منيا

وقيام  ،لحضور اليومي إلكترونّيااتسجيل لجنة النظام مسئولية تولي طالب المناسب خارج الصفوف، ك
 .إليو بعض الميام الُموكمةالمجمس الطالبي ب

 
لتزاًما بالقيم اإلسالمية، يتم تعزيزىا وتنميتيا اُيظير غالبية الطالب فيًما مناسًبا لتراث البحرين وثقافتيا، و 

في  تيموصرح الميثاق الوطني ومشارك ،مجمس النواب ، كزيارةالزيارات الميدانيةمشاركتيم في من خالل 
عمى أداء صالتيم في  تيممحافظإضافة إلى  ،مسابقة التراث لمرسم الفني عمى مستوى مدارس المممكة

 جماعة.
 
 

 جودة ما يتّم تقديمه
 

 ما مدى جودة وفاعمية عمميتي التعميم والتعمم؟ 
 

 غير مالئم 2الحكم8 
لدى غالبية المعممين إلمام بموادىم العممية، وخطط لمدروس يسترشدون بيا، وقد انعكس ذلك عمى حماس 

ظفوا فييا و بعضيم في عدد ممحوظ من دروس المغة العربية وبعض دروس األحياء والفيزياء، حيث 
 ،وارد التعميميةالمتنوعت بين "المناقشة والحوار" و"السؤال من أجل التعمم"، واستخدموا ستراتيجيات إ

بعض المفاىيم والمعارف وأكسبوىم ، وشاركوا غالبية الطالب تعريف أىدافيا، كالعارض اإللكتروني
كان حيث  ،غير مالئمة بصورةٍ الدروس نصف في اإلستراتيجيات ظيرت فاعمية في حين ، األساسية

مما أدى إلى انخفاض دافعيتيم ، ولم يتيحوا لمطالب فرًصا لممشاركة فييا؛ محور التعممالمعممون فييا 
  .والرياضيات ،نجميزيةإلالمغة ا ميارات ، خاصةً الميارات األساسيةوأثر سمًبا في اكتسابيم ، نحو التعمم
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من حيث التخطيط لممواقف التعميمية ووضوح  ،الدروس بالمستوى المناسب دارة الصفية فيإلظيرت ا
الوقت ظيرت بمستوى  إدارةفاعمية  غير أنّ ، أغمبيا، وضبط سموك الطالب في والتعميمات رشاداتإلا

غالبية تقدم من  حدَّ التعمم و ا في تحقيق أىداف ر سمبً أثّ مناسبة؛ مما  بصورةٍ حيث لم يستثمر  ،أقل
لم تقدم المساندة  ؛يتم تشجيع الطالب المتفوقين وتحفيزىم في غالبية الدروسوفي الوقت الذي ، الطالب
مستوى لرفع  -عموًما  -وتشجيعيم  تحفيز الطالب لم يتمّ التحصيل المتدني، و  يمطالب ذو لالكافية 

ثارة  بصورة غير فظير معظميم  إنجازلتعمم؛ مما انعكس عمى نحو االمنخفضة  تيمدافعيوعييم، وا 
 . مالئمة

 
، كتنمية ميارتي التفكير التحميمي لدى الطالب لتنمية ميارات التفكير العميا ؛ا قميمةيتيح المعممون فرصً 

 اتميار تنمية ب يكافال مىتمااالال يولون أنيم في حين والتفكير االبتكاري في بعض دروس المغة العربية، 
التي  في المختبرات العممية، والعموم، خاصةً  الرياضيات تيمادفي ، واالستنتاج والتحميل المشكالت حلّ 

دة موحّ بصورة  األنشطة التعميميةمون يم يقدّ أنّ لتجارب. كما راء اجفي إتفاوتت مشاركة الطالب فييا 
، باستثناء منيم المتفوقين خاصةً يم، مستوياتي قدرات الطالب وفق تحدّ فييا  ونال يراع ،المستوى

 . في عدد محدود من الدروس الجيدةفييا مراعاة ذلك  توظيفيم البطاقات التحريرية التي يتمّ 
 
غير  ، ويتم تصحيحيا بشكلٍ يتم فييا مراعاة التمايزدة ال الواجبات المنزلية بصورة موحّ م المعممون يقدّ 

نجاز إيا تفتقر لمتغذية الراجعة التي توضح مدى أنّ  كما ،منتظم مع كتابة بعض العبارات التشجيعية
فاعل  بشكلٍ ية الجماعية والتي ال تقيس ياألسئمة الشف تيميستخدم غالبيو . ئيمداأالطالب وسبل تطوير 

احتياجاتيم في التخطيط لمدروس وتمبية  يااالستفادة من نتائج تتملم و ، ومستوى تقدميم مدى فيم الطالب
 التعميمية المختمفة. 

 
 

  المنهج لتمبية االحتياجات التعميمية لمطمبة؟وتعزيز ما مدى جودة تطبيق 
 

 غير مالئم 2الحكم8 
في األنشطة الالصفية التي تعزز خبراتيم واىتماماتيم  ر المدرسة فرًصا لمشاركة أغمب الطالبتوفّ 

مثل: مسابقة الكاراتيو، ومسابقة األفالم القصيرة، وقيادة اإلذاعة المدرسية؛ مما انعكس عمى  ،المتنوعة
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 والبرامج المشروعاتفي تتيح الفرص لمطالب لممشاركة كما المسئولية. ل عمى تحمّ بعضيم تنمية قدرات 
االستفادة منيا في تعزيز خبراتيم التعميمية، وتوسعة  إال أنّ  ، و"إنجاز"،"أصيل" ْي:جبرنامكالمدرسية، 

  .فئة معينة من الطالب مداركيم العقمية، وتنمية القيم لدييم، اقتصرت عمى
 

 بتحميميا أو يا ال تقوم، إال أنّ االمرسومة ليخطط وفق ال اىج وتدريسياتنظيم المن عمىالمدرسة تعمل 
المغة العربية ما في كببعض المذكرات بإثراء بعض المواد الدراسية تكتفي مراجعتيا بصورة منتظمة، و 

تقديم المنيج ال ائق طر  . كما أنّ أثرىاا لمحدودية نظرً  ؛لم تكن كافية لدعم تقدم الطالبيا أنّ  رغيوالفيزياء، 
 بصورةٍ إال منطقي بين المواد الدراسية الربط الال يراعى فييا و  ،مستويات الطالب المختمفةفييا راعى ي

الالزمة ليم لممراحل  األساسية والحياتية اكتساب الطالب المعارف والمياراتفي ا سمبً ر أثّ محدودة؛ مما 
 .التالية من التعميم

 
وظف المدرسة بيئتيا في إثراء المفاىيم الدراسية بنشر الجداريات والموحات، وتفعيل األركان التعميمية، تُ 

بأعمال الطالب الذي لم يكن بالمستوى نفسو  بخالف احتفائياأشكال البكتريا"، "، و"مثل: "نظرية المثمث
وتشجعيم عمى المشاركة  مناسبة، بصورةٍ  حقوقيم ومسئولياتيملتنمي المدرسة فيم الطالب . و الصفوف في

؛ األمر الذي ساىم في تعزيز "البحرين أواًل "في الفعاليات الوطنية كاالحتفال بالعيد الوطني، وميرجان 
   .ى الغالبية منيمالوطني لد الحّس 

 
 

  رشادهمما مدى جودة   ؟مساندة الطمبة وا 
 

 غير مالئم  2الحكم8 
فيو تعريفيم بمرافق المدرسة  يتمّ  ،ىمتييئة في وجود أولياء أمور لم أسبوعٍ بتنظيم  الجدد الطالب تييئة تتمّ 

 ساىم في مّما ؛لتعريفيم بيا يامن طالب المدارس الرافدة لإضافة إلى زيارة مجموعات  وأنظمتيا،
 يملتصنيف ؛اختبار مقياس الميولبتطبيق يم لممستوى الثاني تتييئ يتمّ  مناسبة. كما بصورةٍ  فييا ىماستقرار 

طالب مدرسة الرفاع فادة من بعض توجيييم الختيار المسار المناسب مع االستمن ثم و  ،حسب ميوليم
 تقديم محاضرات عن طبيعة الدراسة فييا. في الشرقي الثانوية لمبنين 
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عدادو  ،السموكية المخالفات برصدسموكيم  انضباطفي  الطالب المدرسةتابع ت لبعض  ة"دراسة حال" ا 
إال  ،بإيماني وليس بإدماني" سعيدٌ "كمسرحية بعض الفعاليات المعززة لمسموك والقيم، مع تقديم  ،الطالب

. منظم بشكلٍ ال تقوم بتوثيقيا غير كافية و اإلجراءات التي تتبعيا في معالجة بعض التجاوزات السموكية  أنّ 
 ،منحدراتالعمل بتوفير النظارات الطبية، و  ةعاقوتساند الطالب ذوي اإل ،م مساعدات ماديةتقدّ كما 

 .  غمباألى لد والسموكّية الشخصية الجوانب تنمية ىم فيساذلك  كلّ  يم؛لوتوفير دورات مياه خاصة 
 

 ،في فعاليات داخمية وخارجية والمتفوقين نيالموىوبالمدرسة شارك توتوسعة مداركيم؛  الطالب لتعممدعًما 
 عموًما لمطالب التقدم األكاديمي تيامتابع إال أنّ  ،لكتروني""الماراثون اإلو ،"كتابة الخبر الصحفي" :مثل
 ،دروس تقوية مسائية مجانية ىاتوفير  من رغمفعمى الذوي التحصيل المتدني، ل خاصةً  ،يكن كافًيالم 

؛ نظًرا لضعف نجميزيةفي الرياضيات والمغة اإل ا خاصةً تقدميم كان محدودً  إال أنّ  ،وأخرى صباحية
  .اممياراتيم األساسية فيي

 
 مقيّ تُ و  النصية. لِ والرسائالمفتوح،  اليوم طريق عن مناسبة بصورة األمور أولياء مع المدرسة تتواصل

وتنظيم بعض الفعاليات المعززة  ،خالءإلتنفيذ خطة ا مع دوري، بشكلٍ  المدرسي المبنى في المخاطر
 أضرار المخدرات"."و ،"سري"العنف األ :مثل ،لمصحة

 
 

 والحوكمة القيادة واإلدارة
 

  ر ما مدى فاعمية القيادة واإلدارة والحوكمة في تعزيز اإلنجاز األكاديمي والتَّطوُّ
حداثالشخصي و   المدرسة؟في التَّحسُّن  ا 

 

 غير مالئم 2الحكم8 
لممدرسة رؤية صاغتيا من خالل تبادل اآلراء بين منتسبييا، والتي ركزت فييا عمى عمميتي التعميم 

بالمستوى المناسب عمى مجاالت العمل المدرسي.  اتترجم فعميًّ لم يا ، إال أنّ جيل مبدع عدادا  و والتعمم، 
 حولاستفادت المدرسة من استمارات مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، وعقد جمسات نقاشية لمعممييا 

جوانب القوة، وتمك التي تحتاج إلى تطوير، والفرص والتحديات، تحديد ، من حيث الحاليتحميل واقعيا 
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تشغيمية لألقسام الخطط البناء قياميا بإضافة إلى  ،ستراتيجيةإلىداف العامة لمخطة األوتحديد ا
واحد فقط، والمنتظمين ضمن دراسي عام ممتحقين بيا عمى مدى وفًقا الحتياجات الطالب ال ،كاديميةألا

دقة في  تباينيجة النت؛ األثر الفعمي لتطبيقيا العممي لم يكن كافًيا المستوى األول لمتعميم الثانوي، إال أنّ 
جوانب العمل المدرسي، المنشودين في من إحداث التحسين والتطوير  حدّ ؛ مما ةمتابعالالتقييم الذاتي، و 

 ،، وزيادة وعي الطالبعمميتي التعميم والتعممجودة كاديمي لمطالب، و ألنجاز اإلرفع مستوى ا في خاصةً 
ثارة دافعيتيم نحو التعمم  .وا 

 
تقييم مستوى أداء المعممين بمشاركة فريق التحسين في  العميا والوسطى الزيارات الصفية تانتوظف القياد

، وبناًء عمى نتائجو ُتحدد االحتياجات التدريبية خارجيوالتطوير الداخمي، وبالتنسيق مع فريق التحسين ال
ألكاديمية، مثل لتنمية كفاءتيم المينية، كورش الجمسات التطويرية لألقسام ا ؛ليم، وتعقد ورش عمل

 أنّ في حين الزيارات التبادلية، تنفيذ جانب إلى "مواصفات الدرس الجيد"، و "التعمم التعاوني"، تْي:ورش
 ساسية.ألمناسبة في أغمب المواد ا عمى أداء المعممين في الدروس لم يظير بدرجةٍ  ذلك انعكاس

 
من الييئتين التعميمية واإلدارية، بمشاركتيم في إعداد وتنفيذ البرامج  تشجع القيادة العميا لممدرسة منتسبييا

، إضافة إلى تفويض بعض الصالحيات التطويرية، وتحفيزىم بتكريميم وتوفير أجواء اجتماعية فيما بينيم
؛ ديميةفي جميع األقسام األكااألوائل اإلدارية والفنية لذوي الكفاءة لمعمل كمنسقين لمقيام بميام المعممين 

، في فاوتةف المدرسة بعض مرافقيا التعميمية بصورة متوظّ تنظيم العمل بالمدرسة. تُ اىم في األمر الذي س
بدرجة أقل مختبر تفّعل ، و مناسبة بصورةٍ  لكترونيإللصف اف احيث توظّ تعزيز خبرات أغمب الطالب، 

 محدود مركز مصادر التعمم.   بشكلٍ ل تشغّ العموم، و 
 
استبانات الرضا، كاستبانة، "صوت الطالب" الستطالع آراء الطالب وأولياء أمورىم، ف المدرسة وظّ تُ 
طعمة في المقصف المدرسي؛ مما ساىم في نيل أللتغيير ا ؛، كمقترح مجمس الطالبيمذ مقترحاتنفّ تو 

. كما تتواصل مع المجتمع المحمي، ةمحدود تمجمس اآلباء كانفاعمية  رضاىم عن المدرسة، إال أنّ 
يناقش مجمس اإلدارة و ولية، ألسعافات اإلمحاضرة عن ا هكتواصميا مع المركز الصحي، في تنفيذ

 ، إال أنّ والخارجيالتحسين والتطوير الداخمي  يدارية والفنية لمعمل المدرسي، بمشاركة فريقإلالجوانب ا
ا جاز الطالب أكاديميًّ ورفع مستوى إن والتعميمية، في تحسين الممارسات التربويةذلك لم كافًيا انعكاس 
 .اوشخصيًّ 
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 مواطن القوة الرئيسة بالمدرسة
 

 لمتراث البحريني والقيم  ، وشعورىم باألمن النفسي، وفيميمبعًضا لبعضيمالطالب  احترام
 اإلسالمية

  لمطالببرامج التييئة المقدمة . 
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 التوصيات
 

 بهدف التَّحسُّن، يجب عمى المدرسة8
 

  ّفي تطوير مستوى األداء العام  واالستفادة من نتائجالتقييم الذاتي، و  تطبيق في ي الدقةتحر
 لممدرسة 

 في جميع المواد لدييم وتنمية الميارات األساسية ،رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لمطالب 

  بحيث  ،التعميم والتعمم ميتيعمتطوير متابعة أثر برامج التنمية المينية عمى أداء المعممين، و
 تشمل: 

  تعميم وتعمم فاعمة  ستراتيجياتإتوظيف 
  عمى اختالف فئاتيم تمبية االحتياجات التعميمية لمطالبفي  ؛التقويمنتائج االستفادة من ،

 خاصًة ذوي التحصيل المتدني منيم
  لضمان تحقيق أعمى قدر من اإلنتاجية ؛بفاعميةإدارة الوقت 
  تاحة الفرص ليم بأنفسيمتنمية ثقة الطالب  تولي األدوار القيادية ل، وا 
  ثارة  نحو التعمم. دافعيتيمزيادة وعي الطالب وا 

  ّمرشد اجتماعي و المعممين األوائل لممواد األساسية،  :المتمثل في النقص في الموارد البشرية سد
 مصادر التعمم.مركز ، واختصاصي ثانٍ 


