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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، خمسة

مع  مقابالت التي تجرى والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
  وما أصدروه من توصيات ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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 لمدرسةاتقرير 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

ضعف عمليات التخطيط اإلستراتيجي، بما فيها  •
المدرسة  اتتباين وعي منتسبو التقييم الذاتي، 

 .أولويات التحسين والتطويرب
عدم فاعلية توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم،  •

في الدروس غير المالئمة، التي مثلت أكثر من 
ثالثة أرباع دروس المواد األساسية، تأثرت جميعها 

عدم استثمار وقت التعلم، و بضعف اإلدارة الصفية، 
مساندة واالستفادة من نتائجه في وقلة فاعلية التقويم 
، إضافة إلى المختلفة التعليميةالطالب بفئاتهم 

  .تدني الدقة في تصحيح األعمال الكتابية ومتابعتها
فرص قلة و نحو التعلم،  الطالب ةضعف دافعي •

 ،القيادية األدواروتوليهم  ،تعزيز ثقتهم بأنفسهم
 ومساهمتهم في صنع القرار في المواقف المختلفة.

اكتسابهم المهارات في تدني مستويات الطالب  •
جميع المواد األساسية، ومهارات األساسية في 

 التعلم.

ز يعز والبرامج اإلرشادية في تعدم فاعلية األنشطة  •
خبرات الطالب؛ مما أثر في تلبية احتياجاتهم 

 .التعليمية والشخصية

باألمن هم عدم شعور بعضو  ،تدني وعي الطالب •
النفسي والجسدي؛ لكثرة المشاجرات وحاالت 

ات أساليب غير التنمر، واستخدام فئة من المعلم
  .تربوية في التعامل معهم

الذي يحققه طالب صعوبات اإليجابي التقدم  •
النطق واللغة، وطالب  اتاضطرابطالب التعلم، و 

 وقد ،هم الخاصةصفي الدمج والتوحد في برامج
الطالب وأولياء أمورهم رضاهم عما تقدمه  أبدى

 .المدرسة
 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
صفي الدمج والتوحد في برامجهم طالب اضطراب النطق واللغة، و طالب المقدم لطالب صعوبات التعلم، و  لدعما •

 الخاصة.
 
 

 التوصيات
، للمدرسة من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ بما يضمن رفع مستوى األداء العام الالزم الدعمتقديم  •

 :اآلتي مع التركيز على
 وسلوكهم اإليجابي، وضمان أمنهم النفسي والجسدي في المدرسة تنمية وعي الطالب 
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  اإلستراتيجية، والخطط التشغيلية تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطة
 لجميع األقسام، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات أداء محددة، وآليات دقيقة

  في جميع األقسام األكاديمية. المتمثل في القيادة الوسطىالبشريَّة سد نقص الموارد 

 أداء المعلمات المهني ومتابعته؛ بما يضمن رفع مستوى فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، بالتركيز على تطوير •
 :اآلتي
 إدارة سلوك الطالب، واستثمار وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة 
 إكساب الطالب المهارات األساسية، ومهارات التعلم في المواد الدراسية 
 األعمال الكتابية بالتصويب الدقيق، واالستفادة من نتائجه في مساندة  التقويم من أجل التعلم، ومتابعة

 المختلفة التعليمية الطالب بفئاتهم
 لزيادة دافعيتهم نحو التعلم، وإتاحة الفرص لتوليهم األدوار القيادية، واتخاذهم القرارات في  ؛تحفيز الطالب

 المواقف المختلفة.

 .وتلبي احتياجاتهم التعليمية والشخصية ،وأنشطة الصفية تعزز خبرات الطالب برامجتنفيذ  •

 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

لمدرسة في المستوى العامة لفاعلية الثبات حكم  •
على مدار الدورات الثالث للمراجعة،  غير المالئم

قيد " :ومرورها بزيارات متابعة كان الحكم في آخرها
 ."التقدم

تحديد  في الذاتيضعف فاعلية عمليات التقييم  •
ا في بناء الخطط مما أثر سلبً  بدقة؛ ياتو األول

افتقرت إلى التحديد الدقيق  ، حيثيةالمدرس
ومراعاة خصوصية المواد  ،لمؤشرات األداء

عدم وجود آليات إضافة إلى ، حلقات التعليميةوال
 .والمتابعة تنفيذللدقيقة 

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

 أصدرها فريق المراجعة، بواقع درجة واحدة.

المدرسة، التي تعيق التحديات الكبيرة التي تواجهها  •
 والمتمثلة في تحسن مستوى أدائها بشكٍل عام،

 :اآلتي
  الطالب غير اإليجابي وقلة بعض سلوك

 ، وانخفاض دافعيتهم نحو التعلموعيهم
 ومهارات التعلم ،ضعف المهارات األساسية 

  لدى الطالب
  ،ضعف فاعلية برامج التطوير المهني

معظم على مستوى أداء ا سلبً وانعكاس أثرها 
 المعلمات

  في القيادة المتمثل نقص الموارد البشرية
.في جميع األقسام األكاديميةالوسطى 
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي نجازاإل" 
 

 مبررات الحكم
 

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

المواد  جميع، نسب نجاح مرتفعة في 2019
%، جاء 100%، و82الدراسية، تراوحت ما بين 

 الرابع.بالصف  اللغة العربيةأقلها في 
يحقق طالب الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة  •

ا في جميع المواد، تتوافق مع نسب ومرتفعة  جدًّ
النجاح المرتفعة فيها، جاء أقلها في اللغة اإلنجليزية 

وتجدر اإلشارة  %.64بنسبة بلغت  الثالثبالصف 
ا على أسئلة إلى أن تدريب الطالب مسبقً هنا 

االمتحانات من خالل األنشطة االختبارات و 
الصفية، وتفاوت تحري الدقة في تصحيح 

وتركيزها على األسئلة التكوينية، التقويمات 
كل ذلك الموضوعية كما في العلوم، واللغة العربية، 

 أدى إلى ارتفاع نسب النجاح واإلتقان فيها. 
االبتدائي نسب إتقان  يحقق طالب الصف الرابع •

تت مع نسب النجاح المرتفعة، حيث جاءت و تفا
منخفضة في اللغة العربية، ومتوسطة في اللغة 

والرياضيات، باستثناء تحقيقهم نسب  اإلنجليزية
ا في العلومإتقان   .مرتفعة جدًّ

خاصة في النجاح واإلتقان المرتفعة تباين نسب ت •
 مستويات الطالب في الدروسمع الحلقة األولى، 

دروس  ثة أرباعالتي تجاوزت ثالو ، غير المالئمة
  .المواد األساسية

طالب الحلقة األولى المهارات غلب أ يكتسب  •
المكتسبة بصورة غير مالئمة،  المهاراتاألساسية و 

مهارات الكتابة كمهارات اللغة اإلنجليزية، و 
 في اللغة العربية الظواهر اللغويةو اإلمالئية، 

ا بالصف ا سليمً كتوظيف عالمات الترقيم توظيفً 
كمهارة جمع عددين  ،المهارات الحسابيةو الثالث، 

مكون كل منهما من ثالثة أرقام بالصف الثالث، 
 ومهارة تمثيل البيانات بالصور بالصف الثاني.

الظواهر الصف الرابع أغلب طالب يكتسب  •
التاء  كالتمييز بين ،مالئيةإلالمهارات االلغوية، و 

المفاهيم و  العربية، في اللغة المربوطة والهاء
كالمقارنة والتفسير بين التكيفات  ،والمعارف العلمية

في حين بصورة غير مالئمة، عند المخلوقات الحية 
العمليات الحسابية كمهارة الضرب في  يكتسبون 

  مهارات اللغة اإلنجليزيةو ومضاعفاتها،  10
 بصورة متفاوتة. 

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

في تتقدم في المستويات المرتفعة نسب النجاح 
اللغة اإلنجليزية في تستقر في و  ،معظم المواد

في اللغة اإلنجليزية والعلوم عند و الحلقة األولى، 
في  ،لصف الرابعإلى اانتقال طالب الصف الثالث 

تتراجع في اللغة العربية والرياضيات، إال أن  حين
الدروس  معظمفي  هر بصورة محدودةظ تقدمهم

  .واألعمال الكتابية
ذوو التحصيل المتدني والطالب يتقدم الطالب  •

لغتهم األم غير العربية بصورة محدودة في الذين 
في حين يتقدم الطالب والبرامج العالجية، الدروس، 
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بصورة مناسبة في أغلب  - ةوهم قل –المتفوقون 
أما طالب صعوبات الدروس والبرامج اإلثرائية، 

 الخاص همالتعلم فيتقدمون بصورة جيدة في برنامج
  ".ونرعاهم"

يكتسب عدد محدود من الطالب مهارات التعلم في  •
عمل مطويات، كمطوية "دورة ا في كمالدروس، 

حياة النبات"، وتفعيل أدوات التمكين الرقمي في 
مركز مصادر التعلم.  نفذهاالتي يمسابقات ال

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ومهاراتهم األساسية في جميع المواد الدراسية.الطالب، مستويات  •

  في الدروس واألعمال الكتابية، وفي برامجهم الخاصة. وفق قدراتهم التعليمية المختلفة الطالب تقدم •

   ومهارات القرن الواحد والعشرين.مهارات التعلم، من  تمكن الطالب •
 
 

  غير مالئم"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

إلى  المنتظم   الطالب الحضور  أغلب  يلتزم •
عززته المدرسة ، المحددة   المواعيد  و المدرسة 

بدرت  في حين"عمار كافيه"،  برنامج تطبيقب
من بعضهم تصرفات غير الئقة تعكس تدني 

تكثر المشاجرات فيما بينهم، ، حيث وعيهم
الفوضى في إثارة واألحاديث الجانبية، و 

 ؛المعلماتالصفوف، وعدم االلتزام بتوجيهات 
تعامل فئة من المعلمات األمر الذي أدى إلى 

من  هارصدتم بأساليب غير تربوية، حيالها 
إلى جانب المستندات المدرسية، والمقابالت، 

بين  بعض حاالت التنمر والضربرصد 
، تربوية، وقيام فئة منهم بتصرفات غير الطالب

من عدًدا  المدرسة   على الرغم من تطبيق  و 
 ،"رسول هللا قدوتي" كــــ المعززة للسلوكالبرامج 

اإلجراءات، إال أنها لم تكن بعض  هااتخاذو 

لبعض  األمن النفسي والجسديلتوفير كافية 
 .  الطالب

لتراث ا ا مناسبً فهمً الطالب  أغلبيظهر  •
اتضح عند اإلسالمية،  وثقافتها، والقيمالبحرين، 

ترديدهم السالم الوطني، وإنصاتهم لتالوة القرآن 
 في االحتفاالت الوطنية، تهمالكريم، ومشارك

بعض القيام ب، و "البحرين أوالكمهرجان " والدينية،
"صرح  كــــ الزيارات الميدانية للمعالم الوطنية،

، مشاركتهم في المولد النبوي و "، الوطني الميثاق
 .ومشروع "حفظ النعمة"

يشارك بعض الطالب في األنشطة الالصفية،  •
وتتولى  ،الثقافية واألسابيعكاألنشطة الرياضية، 

الفرق في األدوار القيادية بعض فئة منهم 
"شرطة عمار"، و"األشبال"، كما في  المدرسية

في حين ظهر تقديم فقرات الطابور الصباحي، و 
حماس الطالب وثقتهم بأنفسهم، وقدرتهم على 
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صنع القرار والقيادة، دون المستوى المتوقع في 
ا لقلة الفرص المتاحة لهم معظم الدروس؛ نظرً 

 وانخفاض دافعيتهم.فيها، 
على التواصل  محدودةالطالب قدرات  يبدي •

ا في حيث يتواصلون معً يجابي في الدروس، اإل
 ،التشاركيةتفتقر إلى العمل الجماعي بصورة 

توظيف و والحوار الفاعل  ،والمناقشة اإليجابية
مهارات التخاطب السليم باللغتين العربية 

  .أداء المهامأثناء واإلنجليزية، 
ا بمظهرهم، الطالب اهتمامً  فئة من ظهرت •

في بعض ون شاركيوبنظافة صفوفهم، و 
"غذائي باأللوان"، وفي  كـــاألنشطة الصحية، 

بعض الطالب إال أن برنامج المشي الرياضي، 
وسالمة ا بنظافة الصفوف ال يبدون اهتمامً 

إحضارهم المرافق المدرسية، فضال عن 
 األطعمة غير الصحية.

الطالب قدرات تنافسية محدودة في  أغلبيظهر  •
األنشطة الفردية والجماعية البسيطة المقدمة لهم 
في الدروس، ومشاركة بعضهم في المسابقات 
الداخلية والخارجية، كمسابقة "تحدي األوائل" 
بين المدارس القريبة، وفي األنشطة الرياضية، 
كما ظهرت قدراتهم على المبادرة واالبتكار 

كالرسم على األكواب. ،بصورة محدودة

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  .والجسدي ، وشعورهم باألمن النفسيالطالب، وتصرفهم بوعي ومسئوليةسلوك  •

     المختلفة.ثقة الطالب بأنفسهم، وتحملهم المسئولية، وتوليهم األدوار القيادية، واتخاذهم القرارات في المواقف  •

 قدرة الطالب على التنافسية وتقديم الحلول واألفكار المبتكرة. •

 .ومحافظتهم على بيئة المدرسةالصحي  لطالباوعي  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مالئم غير" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

دروس ثالثة أرباع  من في أكثر توظف المعلمات •
إستراتيجيات تعليم وتعلم غير  المواد األساسية

، ا للعملية التعليميةمحورً فيها  ةالمعلمكانت فاعلة، 
إضافة إلى التطبيق غير المنظم للتعلم الجماعي 

ا ؛ مما أثر سلبً تحديد األدوار والمسئولياتناحية من 
 والمهارات، في اكتساب الطالب المعارف والمفاهيم

في  التمكن اللغوي والحسابي لديهم،ة مهارات خاص
حين توظف قلة منهن طرائق وأساليب تعليمية 

مثل ، مناسبة، في الدروس المرضية المحدودة
"األسئلة من أجل التعلم"، و"فكر، زاوج، شارك"، 

الموارد التعليمية كالسبورة يوظفن فيها بعض التي 
دروس كما في  ،الذكية والسبورات الفردية

 الرياضيات بالصف الرابع.
تأثرت منظمة المعلمات دروسهن بصورة غير  تدير •

بعدم قدرة معظمهن على إدارة سلوك إنتاجيتها 
أساليب  توظيف بعضهنمن  الرغمعلى و الطالب، 

الهدايا منحهم و كلمات الشكر والثناء،  ، مثلتحفيز
الرمزية والنجوم، إال أن هذه األساليب لم تسهم 

 ،دافعية الطالب نحو التعلم رفعبشكل فاعل في 
كما أن استثمار وقت التعلم ظهر بصورة غير 

عدم وقفات ضبط السلوك، و تكررت حيث  كافية،
وضوح اإلرشادات والتعليمات الالزمة عند تقديم 

سهاب في بعض الجزئيات إلإضافة إلى ااألنشطة، 
كالنشاط االستهاللي، أو سرعة االنتقال بين 

  األنشطة.

علمات أداء الطالب في أغلب الدروس تقيم الم •
بتوظيف التقويمات الشفهية، والكتابية الجماعية، 
التي تعتمد على المشاركات الجماعية غير 
المنظمة، وال يتم فيها مساندة الطالب ومتابعة 
إنجازهم؛ خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني، 

الذي ال ، اأحيانً  التقويم الكتابي الفردي نوظفيكما 
بتغذية راجعة  ع  ب  ت  إلنجازه، وال ي   يكافالوقت الى ط  ع  ي  

تلبي احتياجات معظم الطالب التعليمية  كافية
 المختلفة. 

المعلمات مهارات التفكير العليا بصورة تنمي  •
محدودة في أغلب الدروس، كاستنتاج القاعدة 

وحل بعض المسائل النحوية في اللغة العربية، 
الرياضيات بالصف اللفظية، والحل العكسي في 

حيث التركيز على  ،الرابع، بخالف بقية الدروس
الكفايات البسيطة دون التركيز على كفايات 

التعرف على المفردات دون  المنهج، كما في
 اًل توظيفها في جمل مفيدة في اللغة اإلنجليزية، فض

ذات  الموحدة عن تقديم األنشطة واألعمال الكتابية
التي ال تتناسب مع مرحلة  السهلةالمستويات الدنيا 

، مع التفاوت الطالب العمرية، وال تراعي مستوياتهم
 .في انتظام التصحيح، والدقة والمتابعة

 أغلبالعروض اإللكترونية في  المعلماتوظف ت •
 لخصائص السبوراتالدروس، دون استثمار مالئم 

التمكين أدوات  عن قلة توظيف فضاًل الذكية، 
، (Class Dojo) الرقمي في الدروس، مثل

 .(QR Code)و
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 سلوك الطالب، وإدارة وقت التعلم في الدروس. إدارة  •

 التعليمية المختلفة، ودقة تصويب أعمالهم الكتابية.  بفئاتهم أساليب التقويم التي تلبي احتياجات الطالبتوظيف  •

 تحدي قدرات الطالب، وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم، وإثارة دافعيتهم نحو التعلم.  •

 للوصول إلى المعلومات.  ؛ لتمكين الطالبتوظيف التكنولوجيا بفاعلية •

 تعليمية.المساندة الالفردية بين الطالب، وتقديم  مراعاة الفروق  •

 
 

 غير مالئم" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

للطالب  ا غير كافٍ ا أكاديميًّ المدرسة دعمً تقدم  •
، والطالب الذين لغتهم األم ذوي التحصيل المتدني

العالجية غير المنظمة البرامج  في غير العربية
في حين تفاوتت فاعلية البرامج ، لهم المقدمةو 

 ،بتكريمهم – قلةوهم  –المقدمة للطالب المتفوقين 
مشاركتهم في المسابقات الداخلية والخارجية، و 

المقدم دعم ظهر الفي حين كمسابقة "ملك اإلمالء"، 
في برنامجهم الخاص طالب صعوبات التعلم ل

 "ونرعاهم" بصورة فاعلة.
بداية العام في  الجدد   الطالب   تهيئ المدرسة   •

حتياجات اال تلبيو  "التهيئة"، الدراسي، بتنفيذ أسبوع
المساعدات المادية، توفير بلطالب، الشخصية ل

قيم التطور وت  والزي المدرسي، القرطاسية، ك
وتراقبه برصد المخالفات السلوكية،  لهم،الشخصي 

وتنفذ الحصص اإلرشادية، والبرامج والمشروعات 
"، دوائر السلوك"المعززة للسلوك اإليجابي، مثل: 

اصة، و"دكان بو داود"، ودراسة بعض الحاالت الخ
ة كل ذلك فاعلي إال أنَّ  ؛"السلوك العدواني"كحاالت 

 .لم تسهم في الحد من تكرار المشكالت السلوكية

، وخبراتهماهتمامات بعض الطالب المدرسة تعزز  •
بمشاركتهم في بعض اللجان المدرسية، مثل 

تلك المشاركة تمثلت في  إال أنَّ و"تكنو"، "النظام"، 
الطالب بعض مواهب تثري كما عدد قليل منهم، 
فعالية "يوم األنشطة الالصفية كبمشاركتهم في 

 وتهيئ، الموهبة الخليجي"، ومشروع "أنا فنان"
للمرحلة التالية من التعليم  الصف الرابع طالب

 ون بتنفيذ زيارة ميدانية إلى المدارس التي سيلتحق
 ، وعقد لقاء تعريفي ألولياء أمورهم.بها

لمنتسبيها، مناسبة توفر المدرسة بيئة صحية آمنة  •
بتدريبهم على عملية اإلخالء، وتنظيمها عملية 

، ومتابعة المقصف المدرسي، انصراف الطالب
، "دكتور صحة"كبرنامج الصحية،  البرامج وتنفيذ

الت المرضية من قبل مكتب اواحتضان الح
 "الصحة المدرسية".

 ،ب صف الدمجالدعم المناسب لطال تقدم المدرسة •
وطالب صف التوحد، وطالب اضطرابات النطق 

في حين جاء دعم برامجهم الخاصة، في واللغة، 
ذوي اإلعاقة الحركية والبصرية بشكل  البالط
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وتحرص المدرسة ، الصفوفخاصة داخل  متفاوت
في  تهممشاركفي الحياة المدرسية، ب همعلى دمج

الطابور الصباحي، كفعاليات ، المختلفة الفعاليات
 .بيوم المعاق العالمي واالحتفال

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .على اختالف فئاتهمتلبية االحتياجات التعليمية للطالب  •

؛ تلبية الحتياجاتهم فاعلية إجراءات معالجة مشكالت الطالب السلوكية، وأثرها في تطوير وعيهم اإليجابي •
 .الشخصية

 .والبرامج الفاعلةباألنشطة الالصفية المختلفة، تعزيز اهتمامات الطالب وميولهم  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

ز رؤية المدرسة التشاركية على اإلنجاز، ترك    •
ترجمت بمستوى أقل من حيث والمواطنة، والتعليم، 

 مجاالت العمل المدرسي.جميع المتوقع في 
تقيم المدرسة واقعها المدرسي، باستخدام تحليل  •

(SWOT ومعايير مشروع "المدرسة البحرينية ،)
المراجعة والمتابعة  اتالمتميزة"، وتوصيات زيار 

تقييمها لم يكن  جودة التعليم والتدريب، إال أنَّ لهيئة 
؛ لعدم تحديثه وفق ياتو تحديد األولفي  ادقيقً 

 عن فضاًل المتغيرات التي طرأت على المدرسة، 
عدم دقة تقييم الممارسات التعليمية في استمارات 

  .المالحظة الصفية
تختلف تقييمات المدرسة لواقعها في استمارة التقييم  •

الذاتي مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة 
 االت العمل المدرسي بواقع درجةفي جميع مج

 .واحدة
ا قً ف  ، و  ستراتيجية والتشغيليةإلتعد المدرسة خططها ا •

لتقييمها الذاتي الذي لم يالمس واقعها، خاصة فيما 
سلوك الطالب، ومهاراتهم األساسية،  تقييم يتعلق ب

والمواد، كما  الحلقات التعليميةمراعاة خصوصية و 
لم تتضمن مؤشرات أداء واضحة ودقيقة، أنها 

األمر متابعة؛ التنفيذ والإضافة إلى ضعف آليات 
الذي عكس تباين وعي منتسبات المدرسة بأولويات 

 .التحسين والتطوير
تنفذ المدرسة بعض برامج التطوير المهني  •

الزيارات التبادلية الداخلية  بتنظيملمعلماتها، 
ل يوتفعمدرسة"، و"يوم في حياة والخارجية، 

االجتماعات التطويرية والحلقات النقاشية، وتقديم 

في أسبوع التنمية المهنية، بعض الورش التدريبية، 
إال أن "، السبورة الذكية"، و"الصفيةدارة اإلمثل "

لقلة ا لتطوير أداء المعلمات؛ ذلك لم يكن كافيً 
  دقة المتابعة.عدم و  ،فاعلية تلك اإلجراءات

المدرسة،  اتت اإليجابية بين منتسبتسود العالقا •
تفعيل مشروع "مودة"، وتعزز القيادة ذلك من خالل 

 المعلمات وتكريمسياسة الباب المفتوح،  وانتهاج
كما تقوم ات منهن في الطابور الصباحي، المنضبط

بتفويض الصالحيات لسد نقص القيادة الوسطى 
األقسام األكاديمية، كتكليف بعض  جميعفي 

هذه  إال أنَّ  ،بالقيام بمهام التنسيق المعلمات
ذلك كله في ساهم يولم  ؛لم تكن فاعلةالتفويضات 

 ن األداء العام للمدرسة.يتحس إثارة الدافعية نحو
المتاحة، التعليمية ومرافقها مواردها توظف المدرسة  •

مثل الصالة بحسب الخطط الزمنية للتشغيل، 
ني، الرياضية، ومختبر العلوم، والصف اإللكترو 

ومركز مصادر التعلم، ومعملي التربية األسرية، 
هذه المرافق ال تعمل  والتصميم والتقانة، إال أنَّ 

بدرجة كافية في دعم تعلم الطالب، وتعزيز مستوى 
 اكتسابهم المهارات األساسية، ومهارات التعلم. 

تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي،  •
مركز مدينة عيسى كتواصلها مع بصورة محدودة، 

الصحي؛ لتوفير األدوية، وتقديم المحاضرات 
وتفعيل مجتمعات لتوعوية للطالب، التثقيفية وا

 عن قلة تواصلها فضاًل التعلم مع المدارس األخرى، 
مع أولياء األمور، بخالف مشاركة مجلس األمهات 

 .في بعض فعاليات المدرسة
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 تطوير جوانب تحتاج إلى
 .التحسين والتطوير التقييم الذاتي وشموليته، واالستفادة من نتائجه في تحديد أولوياتدقة  •

    ، والخطط التشغيلية لألقسام، ودقة مؤشرات األداء فيها، ووضوح آليات متابعة جودة التنفيذ.اإلستراتيجيالتخطيط  •

    أداء المعلمات في الدروس. مستوى أثرها على انعكاس المهني، ومتابعة  تطويرال تطوير برامج •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 

 

 عمار بن ياسر االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Ammar Bin Yaser Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1997 سنة التأسيس
  815 مجمع - 1530 طريق - 810 مبنى العنوان

 عاصمةال /مدينة عيسى المدينة/ المحافظة 
 17625090 الفاكس 17622502 أرقام االتصال

 Ammar.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 http://webmail.moe.gov.bh/owa الموقع على الشبكة

 واتسن( 10-6) الفئة العمرية للطلبة

 (12-1)الصفوف الدراسية 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-4 - - 
 289 المجموع - اإلناث 289 الذكور عدد الطلبة

 .إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط الطالبأغلب  نتميي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - - - 3 2 3 2 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 ات( فني5، )يات( إدار 8) عدد الهيئة اإلدارية
 29 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية التدريسلغة 

 ناشهر  في المدرسة المدة التي قضاها المدير
 .الرابعوزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالصف  امتحانات • االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :تمثلت في اآلتي 2020-2019المستجدات خالل العام الدراسي الحالي  •
  مدرسة ةمدير تعيين 
  مديرة مدرسة مساعدةتعيين 
 ( معل5انضمام )( 1، )الفصل معلم لنظام( 4على النحو التالي: ) مات

 للرياضيات.
 


