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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  مقابالت التي تجرى المكتوبة 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. األمور.وأولياء  طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 التعليم والتعلم والتقويم 1 - - 1

التمكين، وتلبية االحتياجات  2 - - 2 جودة العمليات الرئيسة
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

نتائج التقييم الذاتي  إلىاستناد القيادة العليا الملهمة  •
متينة،  إستراتيجية ةالدقيق، في بناء خطو  الشامل

، المؤسسي المنظملعمل لكأساس  اعتمدتها
"أسرة  واستطاعت بمشاركة قوية من منتسبات

ونيل  تأصيل جوانب التميز، من الشركاءو السنابس" 
 رضا الطالبات وأولياء أمورهن.

في التي تحققها الطالبات عالية المستويات توافق ال •
مع  الوزاريةواالمتحانات  ،االختبارات المدرسية

في الدروس الممتازة والجيدة التي شكلت  هنمستويات
وتمركزت بصورة أكثر من ثالثة أرباع الدروس، 

 ،في دروس نظام معلم الفصل، واللغة العربية بارزة
 بعض دروس الرياضيات.و والعلوم، 

ثقة  ، وإظهارهنالقويم التزام الطالبات السلوك الواعي •
 ابارزً  وتحماًل عالية بأنفسهن، ودافعية كبيرة للتعلُّم، 

، في اللجان القيادية توليهن األدوار للمسئولية عند
 .المتنوعة والمسابقات ،وتنافسهن في األنشطة

توظيف المعلمات إستراتيجيات تعليمية سمتها التنوع  •
 بخالف، في الغالبية العظمى من الدروس والفاعلية

خاصة -تأثر فاعلية بعض دروس الحلقة الثانية 
مساندة  لتفاوت فيبا -دروس اللغة اإلنجليزية

من  هن، وتمكيناألقلالطالبات ذوات التحصيل 
 .ساسيةاللغوية األالمهارات 

الدعم األكاديمي القوي المقدم للطالبات بفئاتهن  •
بحزمة متنوعة  اشخصي  التعليمية المختلفة، ودعمهن 

 . والفعاليات الهادفة ،من األنشطة المتميزة

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 ،ا، بترسيخها مبادئ التشاركيةونمذجتها المبادئ القيادية عملي  بأولويات العمل المدرسي،  الكبير وعي القيادة العليا •

 المميزواحتفائها الدقيق، و الشامل  الذاتي والتقييم ،والعمل وفق منظومة مترابطة أساسها التخطيط اإلستراتيجي المتين
 عبر مشروعات عدة، منهاا شهري   -من عضوات الهيئتين اإلدارية والتعليمية- لمتميزات والمنضبطاتا بإنجازات

الدروع التكريمية،  هن، عالوة على منحالسجل الذهبي""و ،الفضي""السجل ، و"مبدعات السنابس"، و"تيجان التميز"
 والشهادات.

 وقدرتهن على التنافس، والقيادة، ومشاركتهن بثقة عالية بالنفس،، وتمثلهن السلوك القويم ،اذاتي   الطالباتانضباط  •
 :اآلتي مثل ،والمشروعات الهادفة ،وفي المسابقات ،في الحياة المدرسيةوحماس كبير ودافعية 

 "ءاستيفابعد  "دانة"التنافس اإليجابي بين الطالبات للحصول على لقب لى تعزيز إمشروع يهدف  ،"دانات السنابس 
 والسلوكي. األكاديمي التميزمعايير 
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 "؛ للمدرسة ء الطالباتانتماوتقوية  ،لى تعزيز مفهوم التطوعإمشروع يهدف  ،"التطوع بألوان الطيف
 تزيين مرافقها.  ل ؛إعادة تدوير المواد المستخدمةو  ،ساحاتهاتلوين في  بمشاركتهن

 ""القرآن الكريم بصورة  وتالوةمشروعان يعنيان بتنمية القيم الدينية،  ،و"حامالت المسك" ،الذاكرات الباكرات
 في معانيه.  دبروالت ،صحيحة ومتقنة

 "أثناء لزميالتهن سرد قصص يشاركن في الالتي  ،تنفذه طالبات المجلس الطالبيمشروع  "،فراشات القيم
 غرس السلوك الحسن.  استخالص العبر منها، و بهدف ؛ الفسحة

 ؛الوزاريةواالمتحانات  ،في االختبارات المدرسية عاليةوتحقيقهن مستويات  ،تمكن الطالبات من المهارات األساسية •
ا لقوة برامج واضحً ا العظمى من الدروس، وانعكاسً تمّيز الممارسات التربوية الصفية في الغالبية ل انتاجً كان ذلك 

 :ما يلي والتي من أبرزها ،التطوير المهني للمعلمات

 "الخبرات الممارسات الفضلى، و لى تبادل إبرنامجان يهدفان "، وهما المعلم القرين"و ،"المعلم المستشار
 المعلمات ذوات الخبرة و  ،بين المعلمات الجددما والتشاور  ،التربوية بين األقسام األكاديمية

 "يتولى  ،متخصص قيادي تدريب فريقيقودها وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة  ،برنامج يعنى بتنظيم "،التوأمة
 التوأمة بين األقسام.تفعيل مجتمعات التعلم مع المدارس المتعاونة، و 

واألنشطة المتميزة، واللجان المقدمة للطالبات بفئاتهن التعليمية المختلفة، واألكاديمي تميز برامج الدعم الشخصي  •
 والتي كان من أبرزها: ،خبراتهنلالمعززة والفعاليات الهادفة، 

 "لى التفوق إوتنمية التفكير الناقد للوصول  ،تعزيز المهارات األساسيةب يعنىمشروع  "،أنا أتحدى دانة 

 "تأليف وتنمية الحس القرائي والنقدي من خالل  ،تعزيز الثقة بالنفسب يعنىمشروع  "،الصالون األدبي
 وعرضها أمام الزميالت  ،ونقد محتواهاقراءة الكتب القصص القصيرة ، و 

 (Sanabis Toastmaster)، (و(Show and Tell ،وتنمية لى التمكين اللغوي إ انيهدف انمشروع ،
 .الجمهورمتنوعة أمام  موضوعات هنخالل عرض هننفسأبالطالبات وتعزيز ثقة  ،الخطابة

 

 

 التوصيات
 أمن المبنى المدرسي وسالمته. الحثيثة، بما يضمنة يجهود المدرسالجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم للدعم  •

واالستفادة من الممارسات الممتازة والجيدة؛ لمواصلة التميز في  على أوسع نطاق، نشر الممارسات اإلدارية المتميزة •
 .لطالبات في اللغة اإلنجليزيةدى ااألساسية لمهارات التنمية  عمليتي التعليم والتعلم، مع التركيز بدرجة أكبر على

، اإلنجليزية، واللغة بيةالعر نظام معلم الفصل، واللغة  ألقسامالمعلمات األوليات  سد نقص الموارد البشرية المتمثل في •
 موهبة.التفوق و الاختصاصية ، و والعلوم
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  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 هاوعيترسيخ القيادة العليا مبادئ التشاركية، و  •
بأولويات التطوير والتحسين، وبنائها  الكبير

التقييم الذاتي دقة منظومة عمل متكاملة أساسها 
بآليات واضحة  المدعوم، والتخطيط القوي وليتهمشو 

مما ساهم في الحفاظ  ؛والمتابعة ودقيقة في التنفيذ
 .ألدائها العام على ديمومة التميز

تطابق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي  •
مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة في جميع 
مجاالت العمل المدرسي، باستثناء مجال التمكين 

 .واحدة وتلبية االحتياجات الخاصة بفارق درجة

تمكن المدرسة باقتدار من مواجهة التحديات التي  •
، وحاجته إلى قدم المبنى المدرسيكان من أبرزها 

سالمة المتابعة المستمرة؛ لضمان األمن وال
إضافة إلى التغيير في الطاقم التعليمي، ، باتهالمنتس

وتعيين معلمات جدد على المهنة؛ األمر الذي 
ومتابعة حثيثة  ،تقديم برامج تدريبية مكثفةتطلب 
ألقسام في ظل نقص القيادة الوسطى  ،ألدائهن

نظام معلم الفصل، واللغة العربية، واللغة 
نقص اختصاصية اإلنجليزية، والعلوم، عالوة على 

 .التفوق والموهبة
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  المخرجاتجودة 
 

 ممتاز" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 نسب نجاحالحلقتين األولى والثانية تحقق طالبات  •
، في جميع %(100)بلغت الدرجة الكلية مرتفعة 

المدرسية  المواد األساسية في االختبارات
-2018واالمتحانات الوزارية، في العام الدراسي 

2019. 

تتوافق نسب النجاح المرتفعة في جميع المواد  •
االتقان اإلنسب  األساسية بالحلقتين مع  مرتفعة جد 

% كان أعالها 99%، و71تراوحت ما بين التي 
في اللغة العربية بالصف الخامس، وأقلها في 

الصف ب، مع أفضليتها الرياضيات بالصف الرابع
مقارنتها بالصفوف  حين -مخرج المدرسة-السادس
 .األخرى 

ونسب اإلتقان المرتفعة  ،تعكس نسب النجاح •
الدروس الممتازة  فيلطالبات العالية ل مستوياتال

، الدروس والجيدة، التي شكلت أكثر من ثالثة أرباع
نظام وأعمال  دروسفي  بصورة أبرز وتمركزت

وفي بعض  ،والعلوم ،معلم الفصل، واللغة العربية
، وبدرجة أقل في دروس وأعمال دروس الرياضيات

 .اللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية

الحلقة األولى الغالبية العظمى من طالبات  تظهر •
في  اوتميزً ، في القراءة الجهرية ةواضحطالقة 

لمهارات  االفتً  اإتقانً ، و والكتابي يهالشف ينالتعبير 
وتحديد أنماط  ،وحل المسائل الحسابية، العدّ 

المعارف  هناألشكال الهندسية، إلى جانب اكتساب
، حاالت المادةكالمقارنة بين  ،المهارات العلميةو 

 عن وتفسير حدوث الفصول األربعة، فضاًل 
وقراءة الجمل، ، من المحادثةالجيد  تمكنهن

في اللغة وتوظيف التراكيب اللغوية البسيطة 
 اإلنجليزية.

 بصورة متميزة من طالبات الحلقة الثانيةتتمكن  •
  ،القراءة الجهرية المعبرة، وتوظيف حروف الجر

 بخالف اكتسابهن ،تمييز الصفة والموصوفو 
اللغة والكتابية في  لمهارات اللغويةل األقل

 ال سيما بالصفين الرابع والخامس.  ،اإلنجليزية

 عندتظهر طالبات الحلقة الثانية معرفة علمية قوية  •
مكونات مقارنتهن أنواع الغيوم، ومعرفة معظمهن 

خواص المغناطيس بالصفين النظام الشمسي و 
الصف تتمكن طالبات السادس والرابع، كما 

الكسور ، وتبسيط حتمالحل مسائل االمن  السادس
طالبات الصف الرابع وظف ، وتةبصورة متميز 

حقائق الضرب في حل المسائل اللفظية بصورة 
لمهارات المناسب ل هنإلى جانب توظيف، جيدة

  .الهندسية

عند تتبع نتائج الطالبات على مدى ثالثة أعوام  •
، 2019-2018إلى  2017-2016دراسية من 

في المستويات تستقر نسب النجاح أن   لوحظ
بالمستوى المواد األساسية، و المرتفعة في جميع 

 بين الحلقتين. عند االنتقال  نفسه 

الالتي يمثلن الشريحة -الطالبات المتفوقات تحقق  •
الغالبية في  ابارزً ا تقدمً  -من الطالبات األكبر

كما  ،البرامج اإلثرائيةالدروس، وفي  العظمى من
 تتقدمبالمستوى نفسه و "، أنا أتحدى دانة"برنامج في 

الخاص  هنطالبات صعوبات التعلم في برنامج
في حين تتقدم الطالبات "، خطوات نحو اإلتقان"
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واألعمال  في أغلب الدروس األقلذوات التحصيل 
 .بدرجة أقل الكتابية

توظف الغالبية العظمى من الطالبات مهارات التعلم  •
وتأليف جريب العلمي، والت ،علم الذاتيالتبكفاءة ، ك
وإعداد الخرائط المعرفية لمحتوى  القصص،
 توبرز  ،وقراءة الجداول والرسوم البيانيةالدروس، 

الفائقة في استخدام "الباحثات الصغيرات"  ةقدر 
-QR)توظيف ك ،التقنيات الرقمية واإللكترونية

Code) وإعداد  ،في البحث عبر الشبكة العنكبوتية
 Power)برنامج باستخدام  العروض التقديمية

Point). 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 اكتساب الطالبات مهارات اللغة اإلنجليزية بصورة أكبر.  •

 عمال الكتابية. واأل ،في الدروس األقلالتقدم الذي تحققه الطالبات ذوات التحصيل  •

 
 

  ممتاز"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

ا نحو التعلم، ا إيجابي  توجهً تظهر الطالبات  •
ا بحقوقهن ا قوي  ووعي   ،ا لمعلماتهنا عاليً تقديرً و 

 سلوكهن القويم،في تمثل وواجباتهن، 
قيم العمل  هنوالتزام ا،وانضباطهن ذاتي  

  ،تسليمهن المهام في أوقاتها المحددةو 
عزز  كل ذلك  ؛إلى المدرسةوحضورهن المنتظم 

 شعورهن باألمن النفسي.

لقيم المواطنة عميق ال هنالطالبات فهم تترجم •
مشاركتهن ب، والقيم اإلسالمية المحلية والعالمية

واأليام الدولية  ،إحياء المناسباتفي المتميزة 
في مشروع "سياحة و  العالمي"،  يوم الطفلـــ"ـك

في حب مسابقة "أتغنى و  ،رض الخلود"أفي 
 في الحماسية  عن مشاركتهن فضاًل  ،البحرين"

وتقديمهن  ،والمواطنة" االنتماءفعاليات لجنة "
تجميل وتطوعهن في مسرحية "وطني هويتي"، 

"التطوع بألوان  لمشروع تفعياًل ساحات المدرسة 

"الذاكرات  الطالبات كما تتولىالطيف"، 
تدريب زميالتهن الباكرات" و"حامالت المسك"، 

  .والتدبر في معانيها ،يةسور القرآنتالوة العلى 

ة الطالبات بشخصيالغالبية العظمى من تتميز  •
 خالل ت، برز ذات ثقة عالية بالنفسقيادية 

قيامهن  ، و قيادتهن مجموعات العمل بتمكن عال  
 عن فضاًل بدور "دانة المعلمة الصغيرة"، 

والمجلس الطالبي، اإلذاعة الصباحية،  تهنقياد
"المشرفة كلجنة اللجان الطالبية المتنوعة، و 

فعاليات ما في المتميزة مشاركتهن و الصغيرة"، 
 .قبل الطابور الصباحي، والفسحة

 ،تظهر الطالبات مهارات تواصلية عالية •
 اتالمناقشخالل الحوار  ةإدار كاإلقناع و 

خالل  اا بارزً انسجامً الصفية، ويظهرن الجماعية 
وتنفيذهن األلعاب  ،قراءتهن الجماعية للقصص

وعند  ،التعليمية، وتفعيلهن مسرح العرائس
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القصة "تدريبية كورشة الورش التقديمهن 
في مخاطبة  طالقة بارزة ويظهرن  "،الرقمية

 مشاركتهنوتمكنا لغويا عال خالل  الجمهور،
    (Sanabis Toastmaster) مشروعي في

 (.Show and Tell)و

عنايتهن بالصحي والبيئي  وعيهنالطالبات  تبرز •
وتعاونهن الصحي،  ءغذااختيارهن البمظهرهن، و 

و"السيدة  ،"شرطيات النظافة" مع زميالتهن
ومساهماتهن و"المسعفات الصغيرات"،  ،صحة"

في  انخراطهنفي فعاليات "لجنة اليونسكو"، و 
ساحل "في تنظيف  كمشاركتهن ،القضايا البيئية

وإعدادهن معرض "التدوير من أجل  "،كرباباد
 .التطوير"

للحصول على تتنافس الطالبات بصورة عالية  •
ا، لقب "دانات السنابس" المتميزات أكاديمي  

عند  ت قدراتهن االبتكاريةبرز  ، كمااوسلوكي  
وفي  ،في دروس اللغة العربيةتأليفهن القصص 

نتاجات اإلتقديم عند وكذلك  ،"الصالون األدبي"
بداع واإللكترونية المبتكرة في لجنتي "اإل الفنية

 إضافة إلىواالبتكار"، و"حاسوبي المبدع"، 
 ،منافستهن القوية في تقديم "العروض الرياضية"

وحصولهن على ، وفي المسابقات المتنوعة
كالمركز األول في  ،المراكز المتقدمة فيها

  ."اإللقاء الشعري "مسابقة 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 والمسئولية االجتماعية. ،االستمرار في الممارسات التربوية المتميزة التي تدعم التطور الشخصي •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم  •
متميزة وفاعلة في الغالبية العظمى من الدروس، 
تتناسب والمرحلة العمرية، كانت الطالبات في 
مجملها محور العملية التعليمية، كالتعلم باللعب، 

والتعلم التعاوني محدد األدوار، وتمثيل األدوار، 
"فكر، زاوج، شارك"، كما يوظفن اللغة  أسلوبو 

ا السليمة، والمصادر، والموارد التعليمية توظيفً 
والنماذج  أمثل، كالعارض اإللكتروني،

مع حرصهن  ،المحسوسة، والفيديو التعليمي
على الربط المنطقي بين المواد والمهارات 
الحياتية،  كالربط بين محتوى الدروس وأهداف 

ساهم في إكساب ما م ؛التنمية المستدامة
الطالبات المعارف والمفاهيم بصورة متميزة، ال 
سيما في دروس نظام معلم الفصل، واللغة 

 وبعض دروس الرياضيات. والعلوم،  ،العربية

تدير الغالبية العظمى من المعلمات الدروس  •
بصورة منظمة ومنتجة، حيث التخطيط الفاعل، 

درس، واالنتقال بسالسة ومنطقية بين جزئيات ال
ووضوح اإلرشادات، وتحفيز الطالبات بالهدايا 
الرمزية، واألختام، واأللقاب التشجيعية مع 
استثمار وقت التعلم بصورة مثلى في تحقيق 

بعض تأثر إنتاجية  بخالفأهداف التعلم، 
بكثرة في الحلقة الثانية  نجليزيةاللغة اإل دروس

 .بينها سرعة االنتقالو  ،األنشطة الصفية

اليب التقويم الفاعلة ما بين التقويمات تتنوع أس •
الشفهية والتحريرية، الفردية والثنائية والجماعية، 
إلى جانب التقويم الذاتي، وتقويم األقران، 

بطاقة دانة "وتوظيف  ،والتقويمات الرقمية
في تقديم  التقويم يستفاد من نتائجو ، "التقويمية

وتعزيز التغذية الراجعة الفورية، ودعم الطالبات 
، ال سيما الطالبات المتفوقات، بخالف تعلمهن

تفاوت المساندة المقدمة للطالبات ذوات 
 في بعض الدروس. األقلالتحصيل 

تدعم المعلمات تعلم الطالبات بتكليفهن مهام  •
وأعمال كتابية مخطط لها ومتنوعة، يراعى فيها 

 وتعززالتمايز، ويتم تصويبها بصورة منتظمة، 
 بصورة الفتة في عة الفاعلة، برزت بالتغذية الراج

 أعمال نظام معلم الفصل، واللغة العربية، والعلوم
، وبصورة أقل في خاصة بالصف السادس

واللغة اإلنجليزية خاصة بالصف  ،الرياضيات
 الرابع.

تتحدى المعلمات قدرات الطالبات بدرجة كبيرة  •
"ماذا يحدث في المواقف التعليمية، بطرح أسئلة 

وتنمية  سئلة ذات النهايات المفتوحة،واأل لو؟"،
مهارات التفكير الناقد، والعصف الذهني، وحل 

القبعات "ستراتيجية إالمشكالت باستخدام 
 عن استنتاج القواعد النحوية، ، فضاًل "الست

وتعزيز الكتابة اإلبداعية، كما في دروس نظام 
معلم الفصل، واللغة العربية، بخالف التحدي 

وأعمال اللغة  ،دروس بعض األقل في
 اإلنجليزية.

توظف المعلمات التكنولوجيا التفاعلية بصورة  •
السبورة خصائص متميزة وفاعلة، كتوظيف 

، وتفعيل التطبيقات في دعم التعلم التفاعلية
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( في Plickers، و)Kahoot)مثل ) الرقمية،
الدانة "تقويم الطالبات، وتحفيزهن، وتفعيل دور 

  .ل األجهزة التفاعليةلمتابعة تفعي "الرقمية

تراعي المعلمات التمايز عند اختيارهن  •
اإلستراتيجيات التعليمية، وأنشطة التعلم في 

الغالبية العظمى من الدروس، بتقديم األنشطة 
التقويمية عبر المجموعات المرنة، وتوظيف 

"جيسكو" التي يتم فيها مراعاة الخبراء ستراتيجية إ
  .لهن ء المتعددذكاالو ، أنماط تعلم الطالبات

 

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 . في بعض دورس اللغة اإلنجليزية استثمار وقت التعلم بصورة أمثل •

 بصورة أكبر. األقلمساندة الطالبات ذوات التحصيل  •

 
 

 جيد" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

ا في تشخيص ا دقيقً ا ممنهجً نظامً المدرسة  تعتمد •
تستند إلى حيث ، لطالباتلاالحتياجات التعليمية 

وعالجية متميزة،  ،برامج إثرائية تنفيذنتائجه في 
" للطالبات المتفوقات، بقلمي أكتبكمشروع "

طالبات لوبرنامجي "خذ بيدي"، و"متعتي في لغتي" 
دعم طالبات ذوات التحصيل ت كما، صعوبات التعلم

 عبر مشروع "قريني معيني". األقل
بعناية ، وتحتويها المدرسة الحاالت الخاصة تتابع •

 ،ومادي ا ،ايوصح   ،اتدعم طالباتها معنوي  و  ،فائقة
بتوفير الزي المدرسي، وقسائم الشراء، والقرطاسية، 

الوقائية  المشروعاتوتنفيذ حزمة واسعة من 
الذي أسهم  ؛"فراشات القيم" وعكمشر واإلرشادية، 

في تعزيز السلوك اإليجابي، وندرة المشكالت 
تقديم المحاضرات التوعوية  السلوكية، إلى جانب 

 ،كمحاضرة "بنت وأقدر" ،للتعريف بمرحلة المراهقة
ببرنامج  الطالبات الجدد، وأولياء أمورهن؛ ةتهيئو 

 هناستقرار في سرعة ساعد  تعريفي ترفيهي
 بالمدرسة.

تعزز المدرسة خبرات الطالبات، واهتماماتهن،  •
 المتميزةمن األنشطة بمجموعة ومواهبهن المختلفة، 

تفوق العلى الرغم من عدم وجود اختصاصية -
، والفسحةأنشطة ما قبل الطابور ك -موهبةالو 

واللجان المتنوعة، كلجنتي "بعلومي أتميز"، 
 تشجع طالباتها الموهوباتو"العروض الرياضية"، و 

حققن فيها مراكز يالمسابقات التي لمشاركة في ل
المركز األول في "مسابقة ألعاب القوى"، كمتقدمة، 

 ،اتهيئ خريجات الحلقتين األولى والثانية نفسي  كما 
تعريفية بالمراحل التالية المحاضرات بال ،اوأكاديمي  

لصفوف الحلقة الميدانية زيارات البو  ،من التعليم
  السنابس اإلعدادية للبنات. إلى مدرسةو ، الثانية

تقدم "لجنة الصحة والسالمة" الرعاية الفائقة  •
تتابع دخول الطالبات للحاالت المرضية، و 

وعلى  خالء،وتدربهن على عملية اإلوانصرافهن، 
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حثيثة في متابعة جوانب األمن ال هاجهودالرغم من 
مع  المستمر هاوتواصل ،مبنى المدرسيللسالمة الو 

، إال أن التربية والتعليم الجهات المعنية في وزارة
 فيه يتطلبالتصدعات  قدم المبنى، ووجود بعض

 .الدعموالمزيد من  ،الصيانةاالستمرار في 
صف وطالبات  ،الطالبات ذوات اإلعاقة ىتحظ •

سهلت اندماجهن في الحياة ، مميزةالدمج بعناية 

حدرات، المنبحيث تهيئ المدرسة بيئتها  ،المدرسية
إشراكهن في إضافة إلى ودورات المياه الخاصة، 

الفعاليات المختلفة، كمشاركتهن بموقف تمثيلي في 
ركن "أصالتنا  مساهمتهن في تزيينأسبوع المعاق، و 

 في تراثنا".
 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المدرسة؛ بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة بصورة أكبر.  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية على التميز واإلبداع  •
من  "أسرة السنابس"تمكنت وقد والتمكن الرقمي، 

 ،مجاالت العملمختلف في  هاة مضامينترجم
 في مخرجات المدرسة. ا وأثمرت تميزً 

تعي القيادة المدرسية بقوة أولويات التحسين  •
ومواطن التميز لديها، مستندة على تقييم  ،والتطوير

 منها ،عبر أدوات عدة ،ودقيق شاملتي ذا
ومعايير المدرسة البحرينية استطالع آراء الشركاء، 

من نتائجه مستفيدة  والتقارير الفنية لألداء،المتميزة، 
، اتسمت بــوضوح متينةفي بناء خطة إستراتيجية 

 وارتباطها   ،مؤشرات األداءمعظم األهداف، ودقة 
بالخطط و  ،المستدامةبأهداف التنمية الواضح 

بدقة  يتم متابعة تنفيذ إجراءاتها، و التشغيلية لألقسام
؛ المنتظمة متناهية، من خالل الوقفات التقويمية

ديمومة الممارسات المتميزة األمر الذي ساهم في 
 . بالمدرسة

تظهر تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي  •
جميع ا مع أحكام فريق المراجعة في تطابقً 

التمكين وتلبية  مجالاختالف باستثناء  ،المجاالت
 .واحدة بفارق درجة الخاصةاالحتياجات 

تتبادل القيادة المدرسية الملهمة الثقة العالية مع  •
منتسبات المدرسة والشركاء، بترسيخها مبادئ 
العمل المؤسسي المنظم، الذي تتأصل فيه مبادئ 

يتولى و ، ، والعمل بروح الفريق الواحدالتشاركية
"فريق التحفيز والتشجيع" تقديم "جرعة سعادة"  

"مبدعات  االحتفاء بإنجازاتو  ،لمنتسبات المدرسة
  ،و"تيجان التميز" التكريمية، السنابس" بتقديم الدروع

شهادات ب ،والمتميزات ،اشهري  وتكريم المنضبطات 
 عن فضاًل  ،"السجل الذهبي" و"السجل الفضي"

 امنحهتم  ذات كفاءة عالية إعدادها صفوف قيادية
  لألقسام األكاديمية الصالحيات للعمل كمنسقات

، واللغة العربية ةواللغنظام معلم الفصل،  :التالية
د نقص ، إضافة إلى سوالعلوم ،نجليزيةاإل

 ناألمر الذي مك  التفوق والموهبة،  ةاختصاصي
بكفاءة  عملهامن تسيير كافة مجاالت  المدرسة

 عالية.

التطوير المهني ا ببرامج ا كبيرً المدرسة اهتمامً تولي  •
سيما المعلمات الجدد  ال ،تهاالكافة منتسب

وتلبي  ،ا للمدرسةحديثً  المنقوالتالمعلمات و 
من بحزمة متنوعة الفعلية احتياجاتهن التدريبية 

"المعلم المستشار"،  كبرنامجي ،ةالبرامج التدريبي
 كورشتي ،التدريبيةوتقديم الورش  ، و"المعلم القرين"

، إضافة إلى "التعليم المتمايز" و"التفكير اإلبداعي"
عبر عقد الجلسات النقاشية، وتبادل الخبرات 

الزيارات التبادلية، وتنفيذ  ،برنامج "التوأمة"
وتتابع القيادة المدرسية وفريق ومجتمعات التعلم، 

األمر الذي  ؛التحسين الداخلي أثر التدريب بدقة
ساهم في استمرارية تميز الممارسات التربوية 

 . مخرجاتالقوة الحفاظ على و  ،الصفية

ومصادرها  ،توظف المدرسة كافة مواردها، ومرافقها •
التعليمية المتاحة بكفاءة عالية في دعم تعلم 

الفاعل الطالبات وتعزيز خبراتهن، كتوظيفها 
لتقديم  ؛مركز مصادر التعلمو  ،الرياضية لصالةل

، وتوفيرها بيئة وحصص القراءة ،المسابقات الثقافية
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جدران من  ىمثلباالستفادة المحفزة نحو التعلم 
 إعداد األركان التعليمية،  وساحاتها في ،المدرسة

 .وتنفيذ أنشطة اللجان ،عرض إنجازات منتسباتهاو 

تتواصل المدرسة بصورة متميزة مع مؤسسات  •
الفاعل مع مجلس كتواصلها  ،المجتمع والشركاء

 ،ا من أجل بناتنا"لتنفيذ مشروع "معً  ؛اآلباء

وتبادلها  ،ومشاركتهم في "المخيم القرائي"
والمدارس  "،التوأمة"الممارسات المتميزة مع مدارس 

 ابن سينامع مركز المتعاونة، وتعاونها الكبير 
الصحي؛ لتقديم المحاضرات الصحية والتوعوية، 

 ها؛ لتدريب طالباتالبحريننجاز مؤسسة إمع وكذلك 
 على المهارات الحياتية.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 االستمرار في تطبيق الممارسات اإلدارية المتميزة؛ للمحافظة على األداء المتميز للمدرسة. •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 السنابس االبتدائية للبنات )باللغة العربية(اسم المدرسة 
  Sanabis Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1968 سنة التأسيس
 406مجمع  - 6البديع  طريق - 28مبنى  العنوان

 العاصمة السنابس/ المدينة/ المحافظة 
 17553830 الفاكس 17556450 17550450 أرقام االتصال

 Sanabis.pr.g@moe.gov.bh اإللكتروني للمدرسةالبريد 
 - الموقع على الشبكة

 ( سنة12-6) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 451 المجموع 451 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .المحدودالطالبات إلى أسر من ذوات الدخل  أغلبتنتمي  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 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 ( فنية1)و ،( إدارية12)  عدد الهيئة اإلدارية
 38 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 ( سنوات6) في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

الحلقة الثانية، واللغة صفوف الرياضيات بامتحانات وزارة التربية والتعليم في  •
 اإلنجليزية بالصف السادس.

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

 :اآلتي ت فيلتمث 2020-2019أبرز التغييرات في العام الدراسي الحالي  •

 ( للغة 1( معلمات جدد على المهنة )3تعيين )( لنظام معلم 2عربية، و)ال
 الفصل

 ( معلمة للمدرسة16انضمام )، التالية ( معلمات للمواد األساسية8) منهن :
( للغة 1( للغة العربية، و)2( للعلوم، و)2( لنظام معلم الفصل، و)2)

 ( للرياضيات.1اإلنجليزية، و)
 


