
 

 

 
 
 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية
 تقرير المراجعة

 
 

 
 القضيبية االبتدائية اإلعدادية لمبنين درسةم

 العاصمةمحافظة  - المنامة
 مممكة البحرين

 
 
 
 
 
 
 

 5112مايو  11-11تاريخ المراجعة: 
SG009-C3-R016 

 



 

 الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 
 1                                                                       2015مايو  13-11 – القضيبية االبتدائية اإلعدادية لمبنيفمدرسة  -تقرير المراجعة 

  المقدمة
 

إجراء ىذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب ب
 نططةألالدروس، وا وقد قاـ المراجعوف أثناء فترة المراجعة بمالحظة مراجعيف، خمسةأياـ مف قبؿ  ثالثةعمى مدار 

المكتوبة وغيرىا، وتحميؿ البيانات المتعمقة بأداء المدرسة والوثائؽ الميمة األخرى،  طمبةاألخرى، واالطالع عمى أعماؿ ال
ويعرض ىذا التقرير خالصة ما توصموا إليو مف نتائج،  وأولياء األمور. طمبةفضاًل عف التحدث مع العامميف بالمدرسة وال

  توصيات.وما أصدروه مف 
 

          نتائج المراجعة ممخص
 

 4 غير مالئم  1 مرض    5 جيد  1 ممتاز
 

 
 

   عمى مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعمية العامة لممدرسة 
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 تقرير المدرسة
 

 ي مقابل التقديراتالكممات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكممات المستخدمة التقدير

 ممتاز
تدؿ عمى وطؾ بموغ الطموؿ والتماـ  /تدؿ عمى الطموؿ والتماـالجميع تقريًبا   /الجميع

 الغالبية العظمى
تدؿ عمى الكثرة والطيوع وتزيد عمى معظـ  األغمبية العظمى 

تدؿ عمى الكثرة بما يجاوز حد األغمب معظـ  جيد
تدؿ عمى تجاوز الحد المتوسط أغمب/مناسب/مالئـ/متفاوت  مرض  

 غير مالئم

تدؿ عمى ما دوف المتوسط قميؿ/ أقمية 
قميؿ تدؿ عمى ما ىو أدنى مف محدود 

تدؿ عمى الندرة والقمة الطديدة محدود جًدا 
تدؿ عمى انعداـ الطيء معدوًما )ال يوجد( 

 
 

 غير مالئم" عمية العامة لممدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 تنفيذه وآليات ،ستراتيجيضعؼ التخطيط اإل 
ومتابعتو، وعدـ تركيزه عمى أولويات تطوير العمؿ 

 المدرسي.
  تفاوت المعمميف في تطبيؽ إستراتيجيات التعميـ

في أغمب الدروس، مع حيث جاءت مرضية ، والتعمـ
وتركزت بصورة  ،بعض الدروس عدـ مالءمتيا في

، التي كاف المعمموف فييا المغة العربية في أكبر
  .محور العممية التعميمية

  تبايف نسب النجاح المتفاوتة مع نسب اإلتقاف
المنخفضة والمتدنية في معظـ المواد األساسية، 

 ،ضعؼ مستويات الطالب في الميارات األساسيةو 
 .خاصة في المغة العربية

 توظيؼ التبايف في ، و لمدروس اإلدارة الصفية ضعؼ
 .فييا التقويـ مف أجؿ التعّمـ

  عمى  لمطالبالمقدمة ضعؼ المساندة التعميمية
ذوي التحصيؿ الطالب خاصة  اختالؼ فئاتيـ،

 .المتدني
  في استخداـ فئة مف المعمميف أساليب غير تربوية

 دوف وجود إجراءات كافية لمحدّ  ،لتعامؿ مع الطالبا
 .منيا

  جاءت مطاركة أولياء أمور الطالب في استبانة
أبدى وقد ا، منخفضة جد   ااستطالع آرائيـ إلكتروني  

 .كوف رضاىـ عف أداء المدرسةالمطار 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 وانتظاميـ في الحضور إلى المدرسة في المواعيد المحددة ،الطالب معظـ سموؾ.   

 
 

 التوصيات
 مف األساليب غير التربوية في التعامؿ مع الطالب لرفع مستوى األداء العاـ لممدرسة، والحدّ  ؛الخارجي التدخؿ. 

 مع التركيز عمى أولويات التطوير والتحسيف،  ،ستراتيجية بحيث تبنى عمى تقييـ ذاتي دقيؽالخطة اإل تطوير
 .ىامتابعة تنفيذ مع ،تضمينيا مؤطرات أداء واضحةو 

 بحيث تطمؿ: ،التعميـ والتعّمـستراتيجيات إتطوير  فيأثر برامج رفع الكفاءة المينية لممعمميف  متابعة 
 خاصة في المغة العربية ،األساسية في المواد لطالباتنمية ميارات  -
 منتجةفاعمة و إدارة صفية  -
 توظيؼ التقويـ لتمبية االحتياجات التعميمية لمطالب بفئاتيـ المختمفة -
 .منيـ خاصة ذوي التحصيؿ المتدني ،المساندة التعميمية لمطالبتقديـ  -

 
 

  غير مالئم"عمى التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تحسينات كافية  إحداثعمى  المدرسة قدرةعدـ
فيما يتعمؽ خاصة  ،لالرتقاء باألداء العاـ لممدرسة

وتطوير عمميتي  ،اإلنجاز األكاديميمستوى  رفعب
زيادة في التحسينات  تركزت حيث التعميـ والتعّمـ،

رفع درجة وعي الطالب، و ، األنططة الالصفية
 .تفاعميتزويد الصفوؼ بالعارض الو 

  لتطوير أولويات اإلستراتيجية مالءمة الخطة عدـ
إضافًة إلى ، التقييـ الذاتيالعمؿ؛ نتيجة عدـ دقة 

ضعؼ آليات و  ،عدـ وضوح مؤطرات األداء فييا
 .لألقساـ التطغيمية الخططتنفيذ و  بنودىا متابعة تنفيذ

  أثر برامج رفع الكفاءة المينية عمى انعكاس عدـ
غير في الدروس خاصة  ،المعمميفأغمب أداء 

، والتبايف في متابعتو مف قبؿ القيادة المالئمة
 المدرسية.

  األعواـ خالؿ المساعد المدرسة عدـ استقرار مدير
 .14/2015إلى  12/2013مف الدراسية 

  أحكاـ  معالتبايف في التقييـ الذاتي لمقيادة المدرسية
 فريؽ المراجعة في جميع مجاالت المراجعة.
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطمبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  في االمتحانات الوزارية والمدرسية  الطالبيحقؽ
نسب نجاح متفاوتة في الفصؿ األوؿ مف العاـ 

% 62، تراوحت ما بيف 14/2015الدراسي 
الصؼ السادس بأقميا في الرياضيات جاء %، 88و

الصؼ بنجميزية االبتدائي، وأعالىا في المغة اإل
 .األوؿ اإلعدادي

 خفضة في يحقؽ الطالب نسب إتقاف متدنية ومن
، 14/2015الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 

أقميا في جاء %، 54% و15تراوحت ما بيف 
الصؼ الثالث اإلعدادي، بوالعمـو  الرياضيات

الصؼ األوؿ بنجميزية وأعالىا في المغة اإل
    .تتبايف مع نسب النجاح، وىي نسب اإلعدادي

 نسب اإلتقاف مستويات الطالب في الدروس  تعكس
غير المالئمة كما في دروس المغة العربية في 

اإلنجميزية ، والمغة الصفيف السادس واألوؿ اإلعدادي
، والعمـو في الصؼ في الصؼ األوؿ اإلعدادي

 الثالث اإلعدادي.
  بمستوى يكتسب أغمب الطالب الميارات األساسية

ر المالئمة، كالقراءة أقؿ مف المتوقع في الدروس غي
والقواعد النحوية في  ،والكتابة ،والتحدث ،الجيرية

المغة العربية في الصفيف السادس االبتدائي واألوؿ 
اإلعدادي، وميارة التعبير الكتابي في المغة 

، بخالؼ اكتسابيـ في جميع الصفوؼاإلنجميزية 
 .والميارات العممية ،المناسب لميارات الرياضيات

 ب النجاح في جميع المواد األساسية تتراجع نس
عند تتبع نتائجيـ في الفصؿ  ،لطالب الحمقة الثالثة

إلى  12/2013 مف األوؿ مف األعواـ الدراسية
14/2015. 

  واألعماؿ في الدروسمتفاوًتا  تقدًمايتقدـ الطالب ،
في  ألغمب المواد األساسية، وتقدًما محدوًدا الكتابية

 خاصًة في المغة العربية. ، غير المالئمةالدروس 
 التحصيؿ المتدني وفؽ قدراتيـ  والطالب ذو  يتقدـ

في أغمب الدروس والبرامج  غير مالئمةبصورة 
يتقدـ الطالب الذيف لغتيـ األـ غير ، و العالجية

، رة محدودة في دروس المغة العربيةالعربية بصو 
 .المساندوفي برنامجيـ 

  مناسبةبصورة ف وفؽ قدراتيـ و الطالب المتفوقيتقدـ 
تقّدـ ي ا، وكذأغمب الدروس والبرامج اإلثرائية في

برنامج التربية الخاصة.ّمـ في طالب صعوبات التع

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  جميع المواد األساسية فيورفع نسب إتقانيـ  الطالبمستويات. 

  ذوي التحصيؿ المتدنيالطالب خاصة  ،وفؽ قدراتيـ في الدروس واألعماؿ الكتابيةتقدـ أغمب الطالب. 

  اإلنجميزيةالمغة العربية، والميارات الكتابية في المغة ميارات خاصة  ،الطالب في المواد األساسيةميارات. 
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  غير مالئم"لمطمبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  ؛ نتيجة الطالب بعدـ األمف النفسيأغمب يطعر
المعمميف أساليب غير  عدد غير قميؿ مفاستخداـ 

 .في المواقؼ الصفية يـتربوية عند تعامميـ مع
 في الدروس  يـنفسأب تيـأغمب الطالب ثق يظير

عمية، حيث يبادروف بطرح األسئمة، األكثر فا
ويعمموف إجراء التجارب العممية، يطاركوف في و 

في المجاف  ،األدوار القيادية ويتولوفباستقاللية، 
لجنة اإلذاعة الطالبية كالمجمس الطالبي و 

 .الصباحية
  في الحياة المدرسية،  بحماسيساىـ أغمب الطالب

المسائؿ  حؿّ و ، في المناقطة حيث يطاركوف
، وفي األنططة الالصفية كفعاليات الرياضية
يحرزوف المراكز خاصة الرياضية منيا، و  ،الفسحة

، كالمركز األوؿ المسابقات الخارجيةالمتقدمة في 
 .عمى المدارس اإلعدادية "TIMSS" مسابقة في

  في المدرسة الطالب بوعيأغمب يتصرؼ ،
القوانيف السموؾ الحسف فييا، كالتزاميـ  ويمتزموف
واحتراميـ عمى مرافؽ المدرسة،  ومحافظتيـالصفية، 

 .معممييـ وزمالئيـل
  ا مناسًبا لمثقافة البحرينية، أغمب الطالب فيمً يبدي

عزز وقد  ؛قيـ المواطنة ويتمثموف، األخالقيةوالقيـ 

، ميرجاف التراث الطعبيفي  تيـاذلؾ مطارك
والمسابقات كمسابقة الحج المبرور، والفعاليات 

 .الوطنية كميرجاف البحريف أواًل 
  يمتـز معظـ الطالب الحضور إلى المدرسة في

بتطبيؽ  المدرسة توعزز الذي ، المحددة المواعيد
كمسابقة  عززةالمالئحة االنضباط الطالبي، والبرامج 

  ".أحضر أواًل  اأن"
  أغمب الطالب عمى التعّمـ الذاتي بصورة  قدرةتظير

كمطروع  ،درسيةاألنططة الم تنفيذخالؿ  متفاوتة
، والمسابقات الثقافية كمسابقة القراءة مدى الحياة

، في البحثاإلنترنت  وتوظيؼلكترونية، لغتي اإل
  .مطروعاتالوتنفيذ 

 ـ ومنتسبي المدرسة أغمب الطالب مع أقراني يتواصؿ
ىـ ومقترحاتيـ لما ءحيث يبدوف آرا بصورة مناسبة،
، ويتعاونوف في تنفيذ األنططة تقدمو المدرسة

، ومسرحية القارات، الفواكوالمدرسية كمطروع فوائد 
عمى الرغـ  عند عمميـ مًعا وينسجموف فيما بينيـ

 الثقافية. يـخمفياتمف تعدد 

  

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 يـمع المعمميفغير التربوية في تعامؿ  األساليبالذي تأثر ب األمف النفسّي لمطالب. 

 في الدروس. األدوار القيادية يـتوليفي  بأنفسيـ تنمية ثقة الطالب 

  .االستمرار في تعزيز وعي الطالب وتنمية سموكيـ 
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 جودة العمميات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعمم  التعميم" 
 

 مبررات الحكم
 

 دوف الطفيي والكتابي  يفالمعمموف التقويم يستخدـ
في الدروس األقؿ تقديـ التغذية الراجعة الكافية، 

مع التفاوت في دقة تصويب الواجبات، فاعمية، 
عمى الرغـ مف انتظاـ تصحيح  ،واألعماؿ التحريرية

ذلؾ  االستفادة مف نتائجعدـ  غالبيتيا، إضافًة إلى
تمبية االحتياجات التعميمية لمطالب عمى في  كمو

خاصة الطالب ذوي  ،اختالؼ فئاتيـ التعميمية
 .التحصيؿ المتدني

  الدروس غير المالئمة بصورة غير  المعمموفيدير
منتجة أثناء عرضيـ ألنططة التعّمـ، غير منظمة و 
في االنتقاؿ السريع كما ، تأثرت بإدارة الوقتحيث 

في  الوقت المستغرؽ ، وطوؿفي عرض مجرياتيا
 فيبوضوح مّما أّثر  ؛ةاللياالستي ةنططاألتنفيذ 
 واجب إلى وتحويمو الفردي الختامي التقويـ فاعمية
 .منزلي

  في الطالب المقدمة ألغمب  مساندةالتفاوتت
الدروس، وجاء أفضميا في بعض دروس 

ذوي التحصيؿ الرياضيات، أما مساندة الطالب 
الذيف لغتيـ األـ غير العربية  والطالب، المتدني
غير كافية في معظـ الدروس، خاصة دروس فكانت 

  .المغة العربية

 األنططة التعميمية والواجبات المنزلية إلى  تفتقر
في أغمب  الطالب مراعاة التمايز، وتحدي قدرات

حيث كانت موحدة في معظميا وال المواد األساسية، 
  التعميمية وفؽ قدراتيـ. يـتمبي احتياجات

  ينمي المعمموف ميارات التفكير العميا بصورة محدودة
 العممية تفسير الظواىرفي أغمب الدروس، كميارة 

، وميارة تحميؿ األطكاؿ اليندسية المركبة في العمـو
    .في الرياضيات

 ستراتيجيات تعميـ وتعّمـ مناسبة إالمعمموف  يوّظؼ
في الدروس األكثر فاعمية كبعض دروس 
الرياضيات، مثؿ: االستقصاء الموجو، والحوار 

واألسئمة مف أجؿ التعّمـ، مع استخداميـ  ،والمناقطة
لتعميمية كالعارض اإللكتروني، وأدوات الموارد ا

، أما اإلستراتيجيات والموارد التجارب العممية
التعميمية الموظفة في أغمب دروس المغة العربية فقد 

، وكاف بعض المعمميف فييا كانت غير مالئمة
  يستخدموف الميجة العامية.

  تحفيز  الدروس أساليب بعضفي يوّظؼ المعمموف
مناسبة كالتعزيز المفظي، ومنح اليدايا الرمزية 

ثارة دافعيتيـ نحو التعّمـ ؛لمطالب .لتطجيعيـ وا 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 خاصة الطالب ذوي  ،في تمبية االحتياجات التعميمية لمطالب، ومساندتيـ توظيؼ التقويـ، واالستفادة مف نتائجو

 .التحصيؿ المتدني

 المنتجةالفاعمة و  اإلدارة الصفية. 
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  خاصة في دروس المغة العربية ،التعميـ والتعمـإستراتيجيات فاعمية. 

 قدرات الطالب، وتنمية ميارات التفكير العميا لدييـ. وتحدي  ،مراعاة التمايز في األنططة والواجبات 

  رشادهم  "مالئمغير "مساندة الطمبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  مساندة غير كافية لمطالب عندما  المدرسةتقّدـ
، وال تتخذ اإلجراءات الالزمة تكوف لدييـ مطكالت

حياليا، خاصًة في المطكالت التي يتصرؼ فييا 
مع بعض المعمميف بأساليب غير تربوية في التعامؿ 

دارة سموكيـ. الطالب  وا 
  مساندة تعميمية محدودة لمطالب ذوي  المدرسةتقّدـ

الذيف لغتيـ األـ غير الطالب و  ،التحصيؿ المتدني
المساندة  العربية في البرامج العالجية، بخالؼ

لطالب صعوبات التعّمـ في  المقدمة المناسبة
األنططة البرامج و برنامجيـ، والطالب المتفوقيف في 

 .كبرنامج األديب الصغير الالصفية
  تقديـ ب المدرسة االحتياجات الطخصية لمطالبتمبي

ذ البرامج يالمساعدات المادية والعينية، وتنف
بالقيـ يجابي، مثؿ: والمطروعات المعززة لمسموؾ اإل

 .والدرع الواقينسمو، 
 الطالب أغمب تعزز األنططة الالصفية خبرات، 

مف خالؿ المجاف المختمفة  وميوليـ تيـواىتماما
كمجنة اإلذاعة المدرسية،  ،المدرسيةوالفعاليات 

 والمتحدث المغامر، ،والتالوة ،ومسابقات الطعر

وتفعيؿ حصص المجاالت  ونطاط المسرح المدرسي،
  .العممية كالفف والزراعة

  بيئة صحية آمنة مناسبة لمنتسبييا  المدرسةتوّفر
بتدريبيـ عمى عممية اإلخالء واإلسعافات األولية، 
وتنفيذ الفعاليات الصحية كفعالية التثقيؼ الصحي، 

مطافئ صالحية المقصؼ المدرسي و عة مع متاب
 .وصيانة مباني المدرسة ،الحريؽ

   مف  بصورة مناسبةالجدد الطالب  المدرسة ئتيي
وكذلؾ عند  ،أنظمة المدرسة ومرافقياخالؿ تعريفيـ 

ثة بتنفيذ الحصص اإلرطادية، لمحمقة الثال انتقاليـ
التالية لممرحمة طالب الصؼ الثالث اإلعدادي  د  ع  وت  

الثانوية التي سيمتحقوف بزيارة المدارس  مف التعميـ
 .المساراتنظاـ بيا، وتعريفيـ ب

 بصورة مناسبة دعـ المدرسة الطالب ذوي اإلعاقةت 
بتوفيرىا النظارات وسماعات األذف، ومتابعتيـ عبر 

 .المجاف الخاصة في االمتحانات
 لطالب دى االمدرسة الميارات الحياتية ل تنمي

بصورة متفاوتة، كميارة إعداد العروض التقديمية في 
الحاسوب، والميارات اليدوية في المجاالت العممية.

 

  جوانب تحتاج إلى تطوير

  عندما تكوف لدييـ مطكالت بعنايةمساندة الطالب. 
 مف األساليب غير التربوية التي ينتيجيا بعض المعمميف في إدارة سموؾ الطالب. اإلجراءات الالزمة لمحد 
 الطالب و  منيـ، خاصة ذوي التحصيؿ المتدني ،التعميميةعمى اختالؼ احتياجاتيـ مطالب برامج الدعـ المقدمة ل

    .الذيف لغتيـ األـ غير العربية
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 ضمان جودة المخرجات والعمميات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  واقعيا المدرسي، باستخداـ تحميؿ  المدرسةتقّيـ
(SWOT) ،مطروع المدرسة  واالستفادة مف

ا؛ مّما أثر في البحرينية المتميزة، إاّل أّنو لـ يكف دقيقً 
 .ترتيب أولويات تطوير األداء المدرسي

   ياستراتيجية بناًء عمى تقييماإل خطتياد  المدرسة ع  ت 
الذاتي، إاّل أنّيا لـ تتضمف مؤطرات أداء دقيقة، 

مستوى لرفع  ؛مناسبة ىا غيرآليات تنفيذكانت و 
، وتطوير عمميتي التعميـ والتعّمـ ،اإلنجاز األكاديمي

برامج ستراتيجية و الخطة اإلكما أف متابعة تنفيذ بنود 
  .لألقساـ غير فاعمة الخطط التطغيمية

  المدرسة التطاركية عمى اإلنجاز  رؤيةتركّز
األكاديمي، والتطور الطخصي لمطالب، إاّل أّنيا 

خاصة  ،ت رجمت في الواقع المدرسي بصورة محدودة
وعمميتي  لمطالب، اإلنجاز األكاديميب ما يتعمؽفي

 .التعميـ والتعمـ
 بعقد  تسعى المدرسة لرفع الكفاءة المينية لممعمميف

بناًء عمى احتياجاتيـ التدريبية،  ليـالورش التدريبية 
وتنمية ميارات ، يـ مف أجؿ التعّمـيالتقكورطتي: 

بصورة  أثرىا عمى أدائيـ نعكسوقد ا، التفكير العميا
في  غير مالئمةوبصورة متفاوتة في أغمب الدروس، 

متابعة أثرىا بعضيا، كدروس المغة العربية، كما أف 
 الزيارات الصفية وتقييميا لـ تكف كافية. خالؿ تنفيذ

  اإليجابية بيف منتسبي  اإلنسانيةتسود العالقات
المدرسة، وتحّفز القيادة المدرسية المعمميف المتميزيف 

 لقيادة الوسطىاض بتكريميـ بطيادات الطكر، وتفوّ 
 .رئاسة المجاف المدرسيةالصالحيات ك ببعض

  ميمية، بصورة التعومرافقيا توظؼ المدرسة مواردىا
كتوظيؼ الصؼ اإللكتروني في الدروس،  ،مناسبة

ومختبر العمـو إلجراء التجارب العممية، وورش 
 .المجاالت العممية

  تفّعؿ المدرسة دور مجمسي الطالب واآلباء في
تتواصؿ مع تنظيـ الرحالت واألنططة الرياضية، و 

بصورة مناسبة، المحمي مؤسسات المجتمع 
كتواصميا مع بمديتي العاصمة والمحرؽ في تنفيذ 

 نسمو لتطجير البيئة المدرسية. حممة
  يعكػػػػػػػػػػػس التبػػػػػػػػػػػايف فػػػػػػػػػػػي التقيػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػذاتي لمقيػػػػػػػػػػػادة

التػػػػي جػػػػاءت المدرسػػػػية مػػػػع أحكػػػػاـ فريػػػػؽ المراجعػػػػة 
فػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػع مجػػػػػػػػػاالت بالمسػػػػػػػػػتوى غيػػػػػػػػػر المالئػػػػػػػػػـ 

عػػػػػػػػززه ا بػػػػػػػػالتقييـ الػػػػػػػػذاتي، ا متفاوتًػػػػػػػػوعًيػػػػػػػػالمراجعػػػػػػػػة 
فػػػػي اسػػػػتمارة التقيػػػػيـ  مبػػػػررات األحكػػػػاـ وضػػػػوحعػػػػدـ 
خاصػػػػػػة بمػػػػػػا يتوافػػػػػػؽ مػػػػػػع إطػػػػػػار المراجعػػػػػػة  الػػػػػػذاتي

.فػػػػػي مجػػػػػالي اإلنجػػػػػاز األكػػػػػاديمي، والتعمػػػػػيـ والػػػػػتعّمـ

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  فيما خاصة  العاـ، األداءتحسيف في تحديد أولويات العمؿ المدرسي، و دقة التقييـ الذاتي واالستفادة مف نتائجو

    .عمميتي التعميـ والتعّمـبيتعمؽ 

 وآليات تنفيذىاوالتطغيميةاإلستراتيجية  طمؤطرات األداء في الخط ،. 
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  عمى أداء المعمميفأثر برامج رفع الكفاءة المينية متابعة. 
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 المدرسةأساسية عن  معموماتممحق: 
 

 

 القضيبية االبتدائية اإلعدادية لمبنيف العربية(اسم المدرسة )بالمغة 

 Al-Qudaibia Primary Intermediate Boys School اسم المدرسة )بالمغة اإلنجميزية(

 1954 سنة التأسيس

  325المنامة  - طارع الطيوخ - 57بناية  العنوان

 العاصمة - المنامة محافظة / الالمدينة

 17716519 الفاكس 17715871 17712465 أرقام االتصال

 alqudaibiainb@moe.gov.bh البريد اإللكتروني لممدرسة

 - الموقع عمى الشبكة

 سنة 15-12 الفئة العمرية لمطمبة

 (15-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

6 7-9 - 

 440 المجموع - اإلناث 440 الذكور عدد الطمبة

 ينتمي أغمب الطالب إلى أسر مف ذوات الدخؿ المحدود االجتماعية لمطمبة الخمفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 15 11 11 9 8 7 6 2 4 1 5 1 الصف

 - - - 2 3 3 5 - - - - - عدد الشعب

 فنييف 3و، يفإداري 7 عدد الهيئة اإلدارية

 44 عدد الهيئة التعميمية

 والتعميـوزارة التربية  المنهج المطبق

 المغة العربية لغة التدريس

 أربع سنوات في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 الخاصة بالييئة الوطنية لممؤىالتوزارة التربية والتعميـ، واالمتحانات الوطنية  امتحانات

 .وضماف جودة التعميـ والتدريب
 - االعتمادية )إن وجدت(

   .14/2015 تعييف مدير مدرسة مساعد في العاـ الدراسي الحالي   الرئيسة في المدرسةالمستجدات 
 


