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  المقدمة
 

إجراء ىذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالييئة الوطنية لممؤىالت وضمان جودة التعميم والتدريب ب
األخرى، نططة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ثمانيةأيام من قبل  ثالثةعمى مدار 

المكتوبة وغيرىا، وتحميل البيانات المتعمقة بأداء المدرسة والوثائق الميمة األخرى، فضاًل عن  طمبةواالطالع عمى أعمال ال
ويعرض ىذا التقرير خالصة ما توصموا إليو من نتائج، وما أصدروه  وأولياء األمور. طمبةالتحدث مع العاممين بالمدرسة وال

  من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ممخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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 لمدرسةاتقرير 
 

 الكممات النسبية المستخدمة في مقابل التقديرات
 

 الداللة الكممات المستخدمة التقدير

 ممتاز
تدل عمى وطك بموغ الطمول والتمام  /تدل عمى الطمول والتمامالجميع تقريًبا   /الجميع

 الغالبية العظمى
تدل عمى الكثرة والطيوع وتزيد عمى معظم  األغمبية العظمى 

تدل عمى الكثرة بما يجاوز حد األغمب معظم  جيد
تدل عمى تجاوز الحد المتوسط أغمب/مناسب/مالئم/متفاوت  مرض  

 غير مالئم

تدل عمى ما دون المتوسط قميل/ أقمية 
تدل عمى ما ىو أدنى من  قميل محدود 

تدل عمى الندرة والقمة الطديدة محدود جًدا 
تدل عمى انعدام الطيء معدوًما )ال يوجد( 

 
 

 غير مالئم" عمية العامة لممدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  جاءت أغمب مجاالت المراجعة في المستوى غير
مجالي التطور الطخصي، والمساندة  المالئم؛ عدا
 .بالمستوى المرضي ظيران يواإلرطاد المذ

  عدم االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في تحديد
 .أولويات التطوير، وبناء الخطط المدرسية

  عدم وجود مؤطرات أداء دقيقة، وآليات متابعة
 .واضحة في تنفيذ الخطط التطغيمية

  األكاديمية، وضعف تدني مستويات الطالب
اكتسابيم الميارات األساسّية، خاصًة في المغتين 

 .العربية واإلنجميزية، والرياضيات

  محدودية فاعمية عمميتي التعميم والتعمم في
 .الدروس

 ضعف اإلدارة الصفّية والوقتّية.  

  قمة فاعمّية التقويم، واالستفادة من نتائجو في
لتعميمية مساندة الطالب، وتمبية احتياجاتيم ا

 .المختمفة

  مساىمة الطالب في الدروس بفاعميةتفاوت، 
وتولييم  ،المسئوليات، وتحمميم وثقتيم بأنفسيم

في مساىمتيم كما جاءت األدوار القيادّية، 
 .مناسبة بصورة األنططة الالصفّية

  تفاوت فاعمية برامج الدعم والمساندة المقدمة
صعوبات لمطالب بفئاتيم المختمفة، خاصًة طالب 

الذين الطالب التعمم، وذوي التحصيل المتدني، و 
 .لغتيم األم غير العربية
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 في جانب التزاميم  تحسن الطالب المناسب
السموك الحسن، وانخفاض المطكالت السموكّية، 

 .وطعورىم باألمن والسالمة النفسّية

 فاعمّية المساندة المقدمة لمطالب ذوي اإلعاقة. 

  جاءت مطاركة أولياء أمور الطمبة في استبانة
استطالع آرائيم اإللكترونية منخفضة، وقد أبدى 
المطاركون منيم، والطالب رضاىم عن أداء 

 المدرسة.
 
 

وبحصول المدرسة عمى حكم "غير مالئم"، فإنها ستخضع لزيارة متابعة لموقوف عمى مدى تقدمها في تنفيذ التوصيات 
 التقرير.المذكورة في هذا 

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  التحسن في سموك الطالب، خاّصًة في عالقتيم مع زمالئيم ومع المعممين، وانعكاس ذلك عمى طعورىم باألمن

  .والسالمة النفسّية

 .الدعم والمساندة الطخصّية المقدمة لمطالب ذوي اإلعاقة، وأثر ذلك عمى اندماجيم في الحياة المدرسّية    

 
 

 التوصيات
  ة مع التركيز عمى رفع مستوى تقديم الدعم والمساندة الخارجية؛ لضمان تطوير األداء العام لممدرساستمرار

كسابيم ميارات المواد األساسية   .اإلنجاز األكاديمي لمطالب، وا 

 ًة مؤطرات أداٍء االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في بناء خطٍة إستراتيجية تركز عمى أولويات التطوير، متضمن
 .واضحٍة، وآلياٍت دقيقٍة لمتابعة تنفيذىا

 بحيث تطمل: ،رفع الكفاءة المينية لممعممين؛ لتطوير إستراتيجيات التعميم والتعمم 
  فاعمية؛ لضمان إنتاجيتيا بإدارة الدروس 

 مطاركة الطالب بفاعمية، وتعزيز ثقتيم بأنفسيم، وتحمميم المسئولية 

  .توظيف أساليب التقويم المتنوعة؛ لتطخيص وتمبية االحتياجات التعميمية لمطالب 

  دعم الطالب ومساندتيم عمى اختالف فئاتيم؛ لتمبية احتياجاتيم التعميمية في الدروس، والبرامج المدرسيةتعزيز ،
 خاصًة لمطالب ذوي التحصيل المتدني، والطالب الذين لغتيم األم غير العربية.

  ّلنقص المتمثل في:ا سد 

 الموارد البطرية: معممين أولين في مادتي العموم والتربية اإلسالمية، واختصاصي إرطاد اجتماعي 
 المرافق المدرسّية: الصالة الرياضية. 
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  غير مالئم"عمى التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  اقتصار التحسينات في المدرسة عمى التزام الطالب
السموك الحسن، وتوفير مظاىر األمن والسالمة في 
البيئة المدرسّية، دون إحداث تحسينات جوىرية فيما 

الطالب أكاديميًّا، وتجويد مستوى يتعمق برفع إنجاز 
 .عمميتي التعميم والتعمم

 بناء  محدودية االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في
الخطط المدرسّية عمى اختالفيا، وعدم التركيز فييا 

أولويات التطوير، وتحديد مؤطرات أداء أبرز عمى 
 .دقيقة

  ،عدم وجود آليات واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط
 .والبرامج المدرسّية

  محدودّية انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المينّية
 .عمى أداء المعممين

 خاصًة  ،عام بطكلٍ  ااديميًّ تدني مستويات الطالب أك
كبيًرا يطكل تحّدًيا  مما الذين لغتيم األم غير العربّية؛

 .تقدم األداء في المدرسة يعيق

  وجود نقص متمثل في معممين أولين لمادتي العموم
والتربية اإلسالمية، واختصاصي إرطاد اجتماعي، 

 إضافة إلى عدم وجود صالة رياضية.
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطمبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  يحقق الطالب نسب نجاح متفاوتة في االمتحانات
الوزارية والمدرسية في الفصل الدراسي األول لمعام 

%، 55، تراوحت ما بين 14/2115الحالي 
كان أدناىا في مادة الرياضيات بالصف  %،87و

الثالث اإلعدادي، وأعالىا في المغة العربية بالصف 
 .الثاني اإلعدادي

  تتباين نسب اإلتقان مع نسب النجاح في معظم
المواد األساسّية، حيث ظيرت نسب اإلتقان متدنية 

 .ومنخفضة في جميع المواد

  تتوافق مستويات الطالب غير المالئمة في أغمب
روس المواد األساسّية مع تدني وانخفاض نسب د

اإلتقان فييا، خاصًة في دروس المغتين العربية 
واإلنجميزية، والرياضيات، حيث ظيرت مستوياتيم 

ىذا، ويحقق أغمب  ،دون المتوقع في أكثر من ثمثيا
 .الطالب مستويات مناسبة في دروس العموم

 بصورة غير  يكتسب الطالب الميارات األساسية
التعبير الكتابي والطفيي في المغة كميارتي ، ئمةمال

 اإلنجميزية، وميارة الضرب في الرياضيات، وتحميل
 ة العربية بالصف الثانيالنص الطعري في المغ

، في حين يكتسبون المعارف والمفاىيم اإلعدادي
 .العممية بصورة مناسبة، كوصف حركة الجسم

 صف تتراجع مستويات الطالب بصورة واضحة في ال
الثالث اإلعدادي مقارنًة بمستوياتيم في الصف 
الثاني اإلعدادي، خاصًة في المغة العربية، 

 .والرياضيات، والعموم

  يتقدم الطالب المتفوقون في الدروس، والموىوبون
في البرامج الخاصة بيم بصورة مناسبة؛ بينما ال 
يحقق الطالب ذوو التحصيل المتدني، والطالب 

غير العربية التقدم بذات المستوى؛ الذين لغتيم األم 
  .نظًرا لضعف مياراتيم األساسّية

  يتقدم الطالب في األعمال الكتابية بصورة مناسبة
في العموم والرياضيات، بينما يتقدمون بصورة متدنية 

 .في المغتين اإلنجميزية والعربية
  يحقق الطالب ذوو التحصيل المتدني، وطالب

ذين لغتيم األم غير صعوبات التعمم، والطالب ال
خاّصة في برامجيم الخاصة، العربية تقدًما متفاوًتا 

 المغة اإلنجميزّية.دروس التقوية في 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ،والرياضياتمستويات الطالب في دروس المواد األساسية، خاصة المغتين العربية واإلنجميزية. 

 نسب اإلتقان المنخفضة والمتدنية في جميع المواد األساسية. 

 تقدم الطالب وفق قدراتيم في الدروس، واألعمال الكتابية. 
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  تقدم طالب صعوبات التعمم، وذوي التحصيل المتدني، والطالب الذين لغتيم األم غير العربية في برامجيم
 الخاصة. 

  مرض  "التطور الشخصي لمطمبة" 
 

 مبررات الحكم
 

  متفاوتة في الدروسيساىم أغمب الطالب بصورة، 
عطًفا عمى  ،جاء أفضميا مساىمًة في دروس العموم

تفاوت الفرص المتاحة التي ظيرت فييا مساىمات 
 .الطالب المتفوقين بصورة أفضل

  ظير بالنفس،  متفاوتةيظير أغمب الطالب ثقة
في قدرة المتفوقين منيم عمى  الدور األوضح ليا

المبادرة بطرح األسئمة، وتبرير إجاباتيم داخل 
يطارك أغمب الطالب في األنططة  كماالصفوف، 

الالصفية التي أظيروا فييا قدرات مناسبة عمى 
التواصل واالنسجام، مع تحقيقيم مراكز متقدمة عمى 
مستوى المدارس اإلعدادية كالمركز الثاني في 

 ياضية، والمركز األول في مسابقةاألنططة الر 
 ."حروف"

  يمتزم معظم الطالب الحضور المنتظم إلى المدرسة
 .وفي المواعيد المحددة

  يمتزم أغمب الطالب السموك الحسن، ويبدون فيًما
مناسًبا لثقافة البحرين وقيميا اإلسالمية؛ عطًفا عمى 

اإلجراءات المطبقة كمطروع "السموك من أجل 
بر الوالدين  "تحفيز"، وفعالية وبرنامجالتعمم"، 

واحترام المعمم"، إضافًة إلى الزيارات الميدانّية 
المعززة لقيم المواطنة؛ مما أدى إلى انخفاٍض 

ر إيجاًبا عمى ممحوٍظ في المطكالت السموكّية، وأثّ 
 .طعورىم باألمن والسالمة النفسّية

 يبدي القميل من الطالب قدرة عمى العمل باستقاللية ،
حيث قّمت المواقف التعميمية التي يتولى فييا 
الطالب أدواًرا قيادية، كما كان استغالل طاقات 

في تولي المسئوليات في البرامج  متفاوًتاالطالب 
المدرسّية، كقيام أحد الطالب بتدريب زمالئو عمى 

 .التعامل مع السبورة الذكية

  تظير فئة محدودة من الطالب قدرة عمى التعمم
 مثال حياتيّ كتقديم ي، سواًء داخل الصفوف الذات

عن النقل السمبي، والنقل النطط، وكذلك خارجيا، 
 ككتابة تمخيص لقصة في حصة المكتبة.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 المدرسّيةواألدوار القيادّية في الحياة المسئوليات الطالب بثقة وفاعمية في الدروس، وقدرتيم عمى تولي  مطاركة.    

  .قدرة الطالب عمى التعمم الذاتي، والعمل باستقاللية  
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 جودة العمميات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعمم  التعميم" 
 

 مبررات الحكم
 

  يوظف أغمب المعممين بعض اإلستراتيجيات
التعميمّية، كاألسئمة من أجل التعمم، والحوار 

والمعمم الطالب، ويفعمون بصورة مناسبة  ،والمناقطة
بعض الموارد، كالعارض اإللكتروني، واألفالم 

فاعميتيا لم  التعميمية، كما في دروس العموم، إال أنّ 
تظير بالمستوى نفسو في أكثر من ثمث الدروس، 

كسابيم  وأثرت سمًبا في مطاركة الطالب، وا 
  .والمعارف ،الميارات، والمفاىيم

  يوظف معظم المعممين إستراتيجية التعمم التعاوني
بصورة غير فاعمة؛ بسبب عدم وضوح الميام 

 .واألدوار، وضعف المساندة

  يستخدم أغمب المعممين بعض أساليب التطجيع
والتحفيز المفظي، وبصورة أقل باليدايا ولوحة 

جذب بعض الطالب نحو  التحفيز، التي ساىمت في
  .المطاركة في الدروس

  يستخدم فئة من المعممين الميجة العامية في تدريس
المغة العربية، كما يستخدم بعض معممي المغة 

مما حّد من ؛ اإلنجميزية المغة العربية أثناء الطرح
 .إكساب الطالب الميارات المغوية الالزمة

  غير كافية بصورةيقدم المعممون المساندة التعميمية 
ذوي التحصيل  لمطالب عمى اختالف فئاتيم، خاصةً 

 .المتدني، والطالب الذين لغتيم األم غير العربية

 بعض األنططة التعميمية في بعض  يقدم المعممون
الدروس بمستوى ال يتناسب مع المرحمة العمرية 

 لمطالب، خاّصًة في مادة المغة اإلنجميزية.
  والوقتية، حيث اإلطالة عدم فاعمية اإلدارة الصفّية

في األنططة االستياللية كما في الرياضيات، وعدم 
كفاية الوقت في بعض األنططة والتقويمات، وانتياء 
بعض الدروس دون تحقيق أىدافيا، كما في بعض 

 .دروس المغة العربية

  ،عدم فاعمية أساليب التقويم في العديد من الدروس
بعضيا، كما  حيث التركيز عمى التقويم الطفيي في

في المغة العربية، وعمى التقويم الجماعي في بعض 
دروس الرياضيات، وعمى التقويم الفردي الذي يتم 
فيو نقل اإلجابات بين الطالب دون الحرص عمى 

 .تحمل مسئولية تعمميم

   ح أعمال الطالب بصورة غير منتظمة، مع صح  ت
ا، كما في الرياضيات، عدم دقة التصحيح أحيانً 

ة اإلنجميزية، إضافًة إلى عدم كفاية المساندة والمغ
 .والتغذية الراجعة المقدمة لتحسين أداء الطالب

   والواجبات  وظف التمايز بطكل محدود في الدروسي
، حيث تقدم أغمب األنططة بصورة موحدة، المنزلية

 .دون تحدٍّ حقيقي لقدرات الطالب المختمفة

   الب بصورة نم ى ميارات التفكير العميا لدى الطت
 محدودة، كاالستنتاج في العموم.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 إستراتيجيات التعميم والتعمم.  

 في الدروس اإلدارة الوقتية المنتجة. 

  بفئاتيم المختمفةأساليب التقويم الفاعمة، واالستفادة من نتائجيا في تمبية احتياجات الطالب. 

  التمايز في الدروس والواجبات المنزلية.مراعاة 
 

 
 رشادهم  مساندة  "مرض  "الطمبة وا 

 

 مبررات الحكم
 

  ًّا بصورة متفاوتة، خاصًة يتم دعم الطالب أكاديمي
في دروس التقوية، وتفعيل الخطط العالجّية، حيث 

 ،فيياقدراتيم  وفقيتفاوت التقدم الذي يحققو الطالب 
الطالب خاّصًة الطالب ذوي التحصيل المتدني، و 

 .الذين لغتيم األم غير العربّية

  السموكية، وحاالت التأخر  المدرسة المخالفاتتتابع
الصباحي لمطالب بصورة مناسبة، وتقدم برامج 
النصح واإلرطاد، كتقديميا محاضرات عن التدخين، 

الخاصة، والمخدرات، ودراسة بعض الحاالت 
كالتفكك األسري؛ مما أثمر تحسًنا مناسًبا في وعي 

 .الطالب، وانخفاض مطكالتيم السموكّية

   المدرسة بصورة مناسبة طالبيا الجدد بتعريفيم  ئيي  ت
 ئيي  ت  وتساعدىم عمى االستقرار، كما  ،بمرافقيا

طالب الثالث اإلعدادي بتعريفيم بنظام 
نسيق مع التخصصات، والساعات المعتمدة بالت

    .المدارس الثانوية
  تدعم المدرسة الطالب ذوي اإلعاقة بصورة مناسبة

بتييئة البيئة المدرسّية، وتوفير األدوات التعميمّية 

تساعدىم عمى التعمم، كتوفير معمم متخصص  التي
  .من معيد البحرين لممكفوفين لرعاية طالٍب كفيف

  تعزز المدرسة ميول الطالب واىتماماتيم، خاصة
الالصفية األنططة الموىوبين منيم بعدد من 

المناسبة، كالمسابقات الرياضّية الداخمّية والخارجّية، 
ومسابقة "أوائل الطمبة"، إضافًة إلى تنفيذ الرحالت 

 ."التعميمية، كزيارة "مصنع األلبان

  لمطالب؛ توفر المدرسة أجواء أمن وسالمة مناسبة
بمتابعة إجراءات األمن والسالمة فييا بانتظام، 
كإجراءات الصيانة الدورّية، وتطبيق عممية اإلخالء، 
ومتابعة المقصف المدرسي، في حين تتفاوت في 
متابعتيا الحافالت المدرسّية، ىذا مع عدم توافر 

 .صالة رياضّية بيا

  ،يتم تعزيز ميارات الطالب الحياتية بصورة مناسبة
صًة في دروس التربية األسرّية، والمجاالت خا

نطاء قاعدة بيانات  كاستخدام أدوات النجارة، وا 
 في دروس الحاسوب. Accessباستخدام برنامج 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  خطط األقسام العالجيةتفعيل. 

  .برامج الدعم والمساندة لمطالب، خاصًة ذوي التحصيل المتدني، والطالب الذين لغتيم األم غير العربّية 
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 ضمان جودة المخرجات والعمميات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 عمى البيئة اآلمنة  ت ركز رؤية المدرسة التطاركية
والتحصيل المرتفع، لكنيا لم ت ترجم بفاعمّية في 
مجاالت العمل المدرسي خاصًة في مجال التحصيل 

 .األكاديمي

  تحّمل المدرسة واقعيا بتوظيف تحميل(SWOT) ،
واالستفادة من استمارات مطروع المدرسة البحرينية 

مع وجود نظام رقمي دقيق لرصد نتائج  ،المتميزة
إال أّن االستفادة من ذلك كمو في التركيز ، بالطال

عمى أولويات العمل لم يكن بالمستوى المالئم؛ مما 
أثر سمًبا في محدودية فاعميتيا في تحسين إنجاز 

 الطالب األكاديمي، وتطوير عمميتي التعميم والتعمم.

  يتباين التوافق والترابط بين األىداف العامة والخاصة
ألقسام، وأىداف الخطة في الخطط التطغيمّية ل

المدرسية، إضافًة إلى عدم اطتماليا عمى مؤطرات 
 .أداء دقيقة، وآلياِت متابعٍة واضحة

  تعمل المدرسة عمى رفع كفاءة المعممين مينيًّا، من
خالل ورش العمل الداخمّية والخارجّية، كورطة 

أثرىا  إال أنّ ، "التدريس النموذجي"، والزيارات التبادلّية
عمى أداء المعممين في الدروس بصورة  لم ينعكس

 .كافية

  توظف المدرسة مواردىا التعميمّية بصورة محدودة في
تعزيز تعمم الطالب، وتمبية احتياجاتيم التعميمية في 
الدروس، في حين تفّعل بعض المرافق المدرسّية 

  .كمركز مصادر التعمم ومختبر العموم بصورٍة أفضل

 والفرق المدرسّية، وفريق  ،تقتصر فاعمّية المجالس
وتوفير  ،التحسين الخارجي عمى الجوانب السموكّية

البيئة اآلمنة لمطالب، في حين جاءت فاعميتيا في 
تحسين مستويات الطالب األكاديمية، وتطوير 

  .عمميتي التعميم والتعمم محدودة

  تس ود العالقات اإلنسانية اإليجابية بين منتسبي
دة المدرسية المعممين بأنواع المدرسة، وتحّفز القيا
 .معممين متميزين طيريًّاثالثة التكريم المناسبة كتكريم 

  تعمل المدرسة بمبدأ تفويض الصالحيات، كتفويض
بعض المعممين لمقيام بأدوار قسم اإلرطاد 

 .االجتماعي

  تتواصل المدرسة مع بعض مؤسسات المجتمع
المحمي، كمحافظة المحرق، وطرطة المجتمع، في 
تفعيل بعض البرامج، كمحاضرات حول التدخين 

 والعنف بين الطالب.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في تحديد أولويات العمل المدرسي اآليات التقييم الذاتي والمتابعة، واالستفادة من نتائجي.  

 ا في تطوير األداء العام لممدرسةالخطة اإلستراتيجية وفاعميتي. 

  برامج التنمية المينية عمى أداء المعممينأثر متابعة.  
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 المدرسةأساسية عن  معموماتممحق: 
 

 

 طارق بن زياد اإلعدادية لمبنين اسم المدرسة )بالمغة العربية(
 Tareq Bin Ziyad Intermediate Boys School اسم المدرسة )بالمغة اإلنجميزية(

 1966 سنة التأسيس
 214مجمع - طارع جمال الدين األفغاني -  31مبنى  العنوان

 المحرق/ المحرق المدينة/ المحافظة 

 17324218 الفاكس 17322548 أرقام االتصال
 tareq.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني لممدرسة

 www.tariqschool.com الموقع عمى الشبكة

 سنة 15–13 الفئة العمرية لمطمبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 825 المجموع - اإلناث 825 الذكور عدد الطمبة
 المحدودإلى أسر من ذوات الدخل المتوسط و  الطالبينتمي  االجتماعية لمطمبة الخمفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف
عدد 
 الشعب

- - - - - - 8 9 8 - - - 

 12 عدد الهيئة اإلدارية

 77 عدد الهيئة التعميمية

 منيج وزارة التربية والتعميم المنهج المطبق

 المغة العربية لغة التدريس

 سنوات 8 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
الوطنية الخاصة بالييئة الوطنية لممؤىالت االمتحانات و  ،امتحانات وزارة التربية والتعميم
 .وضمان جودة التعميم والتدريب

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 

 14/2015الحالي  تعيينات جديدة في العام الدراسي: 
 مدير مدرسة مساعد 
 ( :1 لمتربية اإلسالمية، 1لالجتماعيات،  2لمغة العربية،  2ثمانية معممين 

 لمعموم(. 1لمغة اإلنجميزية،  1لمرياضيات، 
 


