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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، سبعة

مع  مقابالت التي تجرىالمكتوبة 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. مور.وأولياء األ طلبةبالمدرسة وال موظفينال
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا /الجميع
 الغالبية العظمى
 الشيوع وتزيد على معظمتدل على الكثرة و  األغلبية العظمى

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد
 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  أغلب أحكام  ثباتاإلستراتيجي، و سالمة التخطيط
 ،بالمراجعة السابقة مقارنةً  العامة والفاعلية المجاالت

التطور الشخصي  :ير في مجال  وجود تغي  مع 
المستوى الممتاز إلى المستوى والمساندة واإلرشاد من 

 الجيد.

 رتفعة في توافق نسب اإلتقان مع نسب النجاح الم
مستوى أدائهن  عكسالتي ت، و أغلب المواد األساسية

تلك بعض  تتفاوت، في حين في الدروس ةجيدبصورة 
دروس مستوياتهن بفي و ، لحلقة الثانيةافي  النسب

 اللغة اإلنجليزية.

 وتعلم توظيف معظم المعلمات إستراتيجيات تعليم 
الطالبات الجيد  متقد  ، ساهمت في عها التنو  ت  م  فاعلة س  

مع تأثر بعض الدروس  الدروس، قرابة ثالثة أرباعفي 
اعاة مستويات مر ، و التعلموقت استغالل في وت تفاالب

 .ذوات التحصيل المنخفض الطالبات

  بحماس وثقة عالية بالنفس مساهمة معظم الطالبات
، وتحليهن الدروس واألنشطة الالصفية المتنوعةفي 

مالسلوك الحسن، وشعورهن باألمن النفسي، والذي   د ع 
لطالبات ل ارضً  تأثمر  ؛القيم نميةلت قويةببرامج 

 وأولياء أمورهن.
   ز لطالبات صعوبات التعلم وصف التقدم المتمي

 .لدمج، في برامج الدعما
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 تعليم وتعلم فاعلة ومتنوعة؛ ساهمت في تحقيق الطالبات المستويات األكاديمية  توظيف معظم المعلمات إستراتيجيات

 الجيدة.

 وشعورهن باألمن النفسيالقويمسلوك مساهمة معظم الطالبات بثقة عالية وحماس في الدروس، والتزامهن ال ،. 

  فاعلة لتنمية القيم.البرامج لهن بتقديم ال المدرسةمشاركة معظم الطالبات في األنشطة الالصفية المتنوعة، ودعم 

 .  تقدم طالبات صعوبات التعلم وصف الدمج المتمي ز، في برامج الدعم الخاصة بهن 

 
 

 التوصيات
  إلى التمي ز، بالتركيز بصورة أكبر على:متابعة برامج التنمية المهنية في تجويد أداء المعلمات وصواًل  

 اللغة اإلنجليزيةخاصًة في  ،الثانيةفي الحلقة  رفع مستوى إنجاز الطالبات األكاديمي –

 .إدارة وقت التعلم؛ بما يضمن إنتاجية أفضل –

 األعمال الكتابيةالبرامج المساندة، و ، ومساندتهن في الدروس و ذوات التحصيل المنخفض مراعاة مستويات الطالبات. 

   واختصاصية مركز مصادر التعلم،  لرياضيات والعلوم،لن ي  ي  األول  ين نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمت   سد
 والممرضة.

 
 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 القوة وتلك التي جوانب معظم ة بيوعي القيادة المدرس
؛ ما أدى إلى محافظة المدرسة على اج إلى تطويرتحت
 مستوى الجيد في فاعليتها العامة.ال

  خطة تركيز ال، و تهالتقييم الذاتي ودقشمولية
 متابعةال انتظام آلياتاألولويات، و ستراتيجية على اإل
 التنفيذ.و 

 على  مبنيةً  ،امهني   لمعلماتالتنمية  ؛مكثفة برامج تقديم
 .الزيارات الصفية معظمدقيق ل تقييمنتائج 

   من خاللواجهة المدرسة للتحديات بكفاءة واقتدار، م: 

والالتي  ،المدرسةب جددالمعلمات ال تمهين –
معلمات المواد د اعدأ س  م  قرابة خ   شكلني

 يندراسي ينعامعلى مدار  األساسية
على  ،عمليات التخطيط اإلستراتيجيفاعلية  –

 عدم ثبات القيادة العلياالرغم من 
ي الرياضيات منسقتين لمادت  معلمتين كتعيين  –

 .ني  ي  األول   ينت  معلمالعدم وجود ل نظًرا ؛والعلوم
 مدرسة في استمارة التقييم عدم تطابق تقييمات ال

مع األحكام التي  ،والتي جاءت كلها ممتازة الذاتي
 أصدرها فريق المراجعة.
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 المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 في المواد  الطالبات نسب نجاح مرتفعة تحقق
، تراوحت 2017-2016لعام الدراسي في ااألساسية 
%، مع أفضلية تلك النسب في 100% و82ما بين 

 الحلقة األولى.
  54تحقق الطالبات نسب إتقان تراوحت ما بين %

ا النسب المرتفعة والمرتفعة جد  %، حيث توافقت 91و
الحلقة األولى،  مع نسب النجاح المرتفعة فيمنها 

 خاصةً  ،وفي أغلب المواد األساسية في الحلقة الثانية
في بعضها في  تفاوتتفي اللغة العربية، غير أنها 

أغلب مواد الصف العلوم، و في  خاصةً الحلقة الثانية، 
مع اإلشارة إلى وجود نسبة إتقان منخفضة  ،الرابع
 لصف السادس.با% في اللغة اإلنجليزية 40بلغت 

  مستويات  المتوافقة نسب النجاح واإلتقانتعكس
المواد  دروسرابة ثالثة أرباع جيدة في ق  الالطالبات 
تعكس النسب المتفاوتة  في حين، األساسية

 في بعض الدروسالتي ظهرت مرضية ال المستويات
 الثانية.في الحلقة  خاصةً  واألعمال الكتابية

 تكتسب الطالبات المهارات والمعارف والمفاهيم في 
 دروس المواد األساسية، على النحو التالي:

 ،واالستماع ،القراءة الفصل: يكتسبن معلم نظام –
ناصر القصة، وتحليل ع ،والتعبير الشفهي

والتجريب  االستنتاج ومهارات ،فومعارف التكي  
وبصورة  ،بصورة جيدة األعداد وجمع ،العلمي
في كتابة األعداد وتسميتها، يتمكن  من أفضل 
بصورة  المهارات من امحدودً  اعددً يكتسبن حين 
 تصنيف الحاجاتك، أقل  

كتابة الحروف، تمكن  من اللغة اإلنجليزية: ي –
 ، واكتسابوالقراءة ،والتحدث ،واالستماع

في الحلقة األولى بصورة  جديدةال مفرداتال
بصورة  المهارات يكتسبنفي حين ، جيدة

 خاصةً  متفاوتة في أغلب دروس الحلقة الثانية،
 مهارة الكتابة

المعادالت، وجمع  الرياضيات: يكتسبن حل   –
مسائل الحساب  البيانات وتنظيمها، وحل  

 بصورة جيدة المستوى اإلحداثيو  الذهني
، وصيكتسبن تحليل النص   :اللغة العربية –

 ها في الكتابةنوظفيعلى أقسام الكالم و  نتعرفيو 
بناء الفعل حالة يتعرفن في حين ، بصورة جيدة

 الماضي على السكون بصورة أقل
في  يكتسبن مفاهيم المنتج والمستهلكالعلوم:  –

التصنيف والتعليل  يومهارت   السلسلة الغذائية،
يكتسبن معارف انقسام في حين بصورة جيدة، 

 الخلية بصورة غير مالئمة.
  تحقق الطالبات على مدار األعوام الدراسية من

في ا ، استقرارً 2017-2016إلى  2014-2015
، وكذا في نسب النجاح المرتفعة في الحلقة األولى

ا في لحلقة الثانية، في حين يحققن تراجعً مواد ا معظم
 لصف السادس.بااللغة اإلنجليزية 

 م الدروس تتقدم الطالبات بصورة جيدة في معظ
يتقدمن بصورة في الوقت الذي واألعمال الكتابية، 

في اللغة اإلنجليزية  ، خاصةً بعضهارضية في م
 لحلقة الثانية.با
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 صف طالبات صعوبات التعلم و ذوات طالبات ال تتقدم
الطالبات وتتقدم  الدمج بصورة بارزة في برامج الدعم،

الدروس والبرامج  معظمالمتفوقات بصورة جيدة في 

تتقدم الطالبات ذوات التحصيل في حين المدرسية، 
وكذا  ،الدروسالمنخفض بصورة مناسبة في أغلب 

 .في برامج التقوية والمساندة
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 مع نسب  بصورة أكبر مستويات الطالبات في المواد األساسية في الحلقة الثانية، من حيث توافق نسب اإلتقان

 النجاح، ومهارات اللغة اإلنجليزية خاصة الكتابة.

 بصورة أكبر والبرامج الداعمة الدروسفي  ذوات التحصيل المنخفضتحققه الطالبات  التقدم الذي. 

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

   ة، بإيجابي  ساهم معظم الطالبات في الحياة المدرسية ت
ثقة استمتاع و ب في األنشطة الالصفية يشاركنحيث 

ن المسئولية واألدوار القيادية، يتول  عالية بالنفس، وي  
 ،و"الممرضة الصغيرة" ،"ةالمرشدة الصغير : "كما في

إضافة إلى اندماجهن في  ."مشروع حفصة تقرأ"و
ة، ة والكتابي  الدروس، بالعمل في األنشطة الشفهي  

 الطالبات بدور "المعلمة الطالبة"، ودعم هنوقيام
 زميالتهن ذوات التحصيل المنخفض.المتفوقات ل

 ن يبد، وي  والمجتمعي ة تتمثل الطالبات القيم اإلسالمية
لتراث البحرين وثقافتها، حيث ينصت  اا جيدً فهمً 

مع مشروع  نتفاعلوي للقرآن الكريم، معظمهن  
لتنمية قيمة التعاون، وكذا  "؛المواطنة الصالحة"

ل ق  لتعزيز  ؛"همسة وطن" ، ومسابقة الوالدين بر   خ 
صديقات صف "لجنة يشاركن في بحرين الخير"، و "

ويساعدن  ندماج معهن،االو  تهنلرعاي ؛الدمج"
 .زميالتهن ذوات اإلعاقة

  باألمن النفسي، ويتصرفن بقدر تشعر معظم الطالبات
معلماتهن  يحترمن حيث، عاٍل من االنضباط الذاتي  

ن في المواقف التعليمية دون تفاعلويوزميالتهن، 
ويحافظن على  ويلتزمن األنظمة والقوانين، فوضى،

محدودة  مع وجود حاالتٍ  نظافة المدرسة وممتلكاتها،
، والتي الطالبية البسيطةبعض التصرفات من جد ا 

ملكة عالجها المدرسة ببرامج فاعلة، كمشروع "ت  
 ".األخالق

   الطالبات إلى المدرسة الغالبية العظمى من  تحضر
 لتزمن بمواعيد الدروس، مع وجود حاالتيبانتظام، و 
وم ي، تقمن الغياب الجماعي والتأخر الصباح محدودة

ميرة "أ تطبيق مشروعب، ةيفاعلالمدرسة بمتابعتها ب
 .الصباح"

 تتواصل معظم الطالبات حين العمل مًعا بفاعلية ،
، وتعاونهن، وحوارهن الالفت تجانسهنظهرت في 

وق درتهن على التبرير،  ا،تهن بعضهن بعضً ومناقش
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، واألنشطة في التعلم التعاونيوطرح األسئلة، خاصًة 
 .الالصفية

   والعمل ر معظم الطالبات قدرة على التعلم الذاتي ه  ظ  ت
مطوي ة  إعدادكفي الدروس وخارجها، باستقاللية 

عمل الوطني"، وتفعيل "ميثاق ال، وبحث "أطوار القمر"
  نترنت حين حل  الواجبات.البحث في اإل

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ؛ وصواًل إلى التمي زمساهمة الطالبات بثقة وحماس أكبر في الدروس. 

  بصورة أكبر.قدرة الطالبات على التعلم الذاتي
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

   وظف معظم المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم ت
السؤال من أجل ع، مثل: "متها التنو  س   مشوقة فاعلة
 رو"فك   ،و"تمثيل األدوار" ،و"التعلم باللعب" ،التعلم"

ا الطالبات فيها محورً  توالتي كانشارك"،  ... زاوج. ..
م معظمهن، في حين توظف نت تعل  م  وض   ،للعمل

المعلمات تلك اإلستراتيجيات بصورة مناسبة بعض 
 ،في عدد محدود من الدروس على الرغم من تنو عها

أحد  التلقين غير الفاعل كما في في بعضها اتبعو 
 العلوم. دروس

  متنوعة بصورة توظف معظم المعلمات موارد تعليمية
 فاعلة، كالسبورة الذكية، والسبورات الفردية، وأوراق

؛ ساهمت في جذب معظم العمل، وحجر النرد
 الطالبات نحو التعلم.

   حفز المعلمات الطالبات وتشجعهن بأساليب فاعلة ت
جموعات، ، كسباق الممرحلتهن العمريةو م ءتالت

وتطبيق مشروع "حصادي"  ،وعبارات اإلطراء والثناء
 معظم زاد من حماس امم  الهدايا الرمزية؛  إلعطاء

 الطالبات نحو المشاركة.
   من مةالدروس بصورة منظ   المعلماتمعظم دير ت ،

التدرج في التخطيط الفاعل للموقف التعليمي، و حيث 
وتوفير بيئة تفاعلية دون  العرض كما في الرياضيات،

الربط المنطقي بين المواد الدراسية، مع  فوضى،
واستغالل  ،يات واللغة العربيةكالربط بين الرياض

الوقت بصورة كافية خالل أجزاء الموقف التعليمي بما 
يضمن التعلم، في حين تأثرت بعض الدروس بتفاوت 

في قلة كفاية ظهر ، كما التعلم فيها فاعلية إدارة وقت
اللغة الوقت المخصص للتقويم الفردي الكتابي في 

قلة كفايته لتنمية مهارة الكتابة الرياضيات، و العربية و 
والسرعة في بعض األنشطة دون  في اللغة اإلنجليزية،

 الفصل. معلم التأكد الكافي من حدوث التعلم في نظام
   العليا لدى الطالبات بصورة ى مهارات التفكير نم  ت

العربية، واستنتاج  في اللغة تحليل النص  جيدة، ك
الرياضيات،  فيالتعبير الجبري والمعادلة  الفرق بين

معلم التخمين والتخي ل في نظام والتعليل في العلوم، و 
 .الفصل

   المعلمات التمايز بين الطالبات بصورة معظم راعي ت
جيدة، من حيث التدرج في أنشطة الدرس، وتقديم 

التي تتحدى  ة المتمايزةة والكتابي  األسئلة الشفهي  
 في حين تقل   لمتفوقات،الطالبات ا خاصةً  قدراتهن،

ة من حيث قل  في بعض الدروس،  تلك المراعاة
حين انتهائهن من الموجهة لهن  ئيةثرااألنشطة اإل

ذوات لطالبات لالعمل، وسهولة األنشطة المقدمة 
 .الفصلمعلم كما في نظام  التحصيل المنخفض

   وظف معظم المعلمات التقويم في الدروس بأساليب ت
ة ة، الفردي  ة والكتابي  متنوعة ما بين الشفهي  فاعلة 
مع إعطاء ، المنظمة ة، والمالحظةة والجماعي  والثنائي  

يان وب ،نجليزيةالتغذية الراجعة الفورية كما في اللغة اإل
 إال أن   في الرياضيات، األخطاء الشائعة المحتملة

حيث من الدروس،  محدودٍ  في عددٍ  فاعلية ذلك تقل  
جماعي الكتابي في اللغة على التقويم ال التركيز
ذوات للطالبات  المساندةفي تقديم تفاوت الو ، العربية

 .والتأكد من حدوث التعلم لديهن التحصيل المنخفض

   جيد من األعمال الكتابية  ف الطالبات بقدرٍ كل  ت
حالتمايز في أغلبهاوي راعى والواجبات،  في  ، وت صح 
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 عددٍ  دقة تصحيح   في حين تقل   الغالب بانتظام ودقة،
 ،ومن االمتحانات واالختبارات المدرسية منها محدودٍ 

م بعض أدى إلى ما ، اللغة اإلنجليزيةفي خاصة  تضخ 
 .النتائج

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 أفضل إنتاجي ةأكبر؛ من أجل  إدارة وقت التعلم في الدروس بصورة. 

  ومساندتهن في الدروس واألعمال الكتابية بصورة أكبر. ،ذوات التحصيل المنخفضمراعاة مستويات الطالبات 

 .دقة تصحيح األعمال الكتابية واالمتحانات واالختبارات المدرسية بصورة أكبر 
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

   بصورة  ت الطالبات التعليميةالمدرسة حاجا يلب  ت
ا لطالبات صعوبات زً متمي   اتقدم دعمً ، حيث جيدة
 خالل التدريس الفردي، وتشاركهن في برامج التعلم
 برامج فاعلة"أتعلم مع أمي وأبي"، وتقدم  :مثل ،فاعلة

التي لطالبات اللوكذا  ،"جلوب"كمعسكر  لمتفوقات،ل
الطالبات  تدعمفي حين  األم غير العربية، غتهن  ل  

في دروس  بصورة مناسبة ذوات التحصيل المنخفض
 .للحلقة الثانية التقوية غير المنتظمة

   وفير، كتي المدرسة حاجات الطالبات الشخصيةلب  ت 
 المتنوعة الحاالت المرضية وترعىالنظارات الطبية، 

توافر والسرطان، على الرغم من عدم  كالسكر
 .ممرضة بالمدرسة

   ز ر  زا لطالبات صف الدمج، ب  ا متمي  المدرسة دعمً  مقد  ت
ة واألكاديمية، في إكسابهن المهارات الحياتي  

 في مسابقة القرآن الكريم الخارجية، تهنومشارك
 النطق والتخاطب، اضطراباتحاالت  وترعى أغلب

طاولة كال ما يلزم هاتوفير بذوات اإلعاقة، تهتم بو 
 خاصة.الدراسية ال

   ة اإليجابي القيمز يتعز البرامج الفاعلة لم المدرسة د  قت
، مو"س  مي أ  ي  ق  ب  و" إن ه يراني""محاضرة ، مثل: للطالبات

 مثاًل  – أثمرتوالتي  ؛أغلب الحاالت الخاصة س  وتدر  
ة بعد ءفي مشاركة طالبة في مسابقة تحد ي القرا -

 صمت اختياري. حالة
   ي مواهبهن في نم  ري المدرسة خبرات الطالبات، وت  ث  ت

األنشطة الالصفية المتنوعة، خاصة للحلقة الثانية، 
معرض مواهب الخير"، و" ،ة الزهرات"مثل: "فرق

والمسابقات الخارجية التي يحققن في بعضها مراكز 
 ."بسواعدنا نبني الوطن"بقة متقدمة، كمسا

 لية تعمل المدرسة على توفير بيئة آمنة، بتطبيق عم
لمبنى المدرسي، وفصل المواقف اإلخالء، ومتابعة ا

عن الطالبات، وتتواصل مع  للسياراتالداخلية 
توفير المراقبة الكافية حين عبور ل ؛الجهات المعنية

، انصرافهنعند  الطالبات الشارع المحاذي للمدرسة
 .اآلمن يقل ل من االنصرافعدم انتظامها  غير أن  

   األول باستقبالهن ئ المدرسة طالبات الصف هي  ت
طالبات ت رشد ، وتعريفهن بالمرافق، و ببرنامج ترفيهي
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، لصف الرابعباالتدريس  حول طبيعةالصف الثالث 
للمدارس  طالبات الصف السادسلم زيارات نظ  ت  و 

 .اإلعدادية

   طالبات بصورة ة للي المدرسة المهارات الحياتي  نم  ت
البيع القواميس، ورسم الخرائط، و استخدام جيدة، ك

 ،، والمهارات القيادية الكشفيةالمشكالت والشراء، وحل  
 .واإللقاء الشعري وكتابة الخبر الصحفي،

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  حاذي للمدرسة.الشارع الم  عبور عند ومراقبتهن الطالبات انصراف انتظام عملية 

 بصورة أكبر. تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات ذوات التحصيل المنخفض 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  م اإلبداع والتعل  تشاركية على المدرسة الرؤية ت رك ز
جميع في  رجمت بمستوى جيدت   قدو  وحب الوطن،

 مجاالت عملها.
  نها خطة عإستراتيجية تنبثق لدى المدرسة خطة

ركز على ت   ذات مؤشرات أداء واضحة، سنوية،
وترتبط معها مجاالت العمل المدرسي األساسية، 
وقد ساهمت  ،خطط األقسام التشغيلية بصورة وثيقة

إحاطة القيادة المدرسية بمعظم جوانب القوة وتلك التي 
 التركيز على األولوياتتحتاج إلى تطوير في 

طبيقها توالذي نجم عن ، بمراعاة التمايزكالمتعلقة 
باستخدام ، همعظمقييم الذاتي الشامل والدقيق في الت

زة، : كنموذج المدرسة البحرينية المتمي  عدة وسائل
، على (، وتحليل نتائج الطالباتSWOTوتحليل )

 .الرغم من عدم ثبات القيادة العليا بالمدرسة
  تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي تختلف

 مستوى الممتاز في جميع المجاالت،بال والذي حددته
 مع األحكام التي توصل إليها الفريق.

  تعمل القيادة المدرسية على متابعة جوانب العمل
في ثبات  ت؛ ساهمالمدرسي بصورة منتظمة وفاعلة

المدرسة على المستوى الجيد، مع تفاوت تطبيق عدد 
محدود من بنود الخطط على أرض الواقع، خاصة 
المتعلقة بمراعاة مستويات الطالبات ومساندتهن في 

 .وتنمية مهارات اللغة اإلنجليزية ،الدروس
   قديم تفي  واضحةً  مكث فةً ا القيادة المدرسية جهودً  ل  بذ  ت

، مثل: "ورشة اإلدارة مهني ا المعلماترفع كفاءة برامج 
إستراتيجيات تنشيط التعلم الصفي"، ورشة "و ،الوقتية"

الفصل، معلم برنامج "المعلم القرين" في قسم نظام و 

تفعيل زيارات ب ،الجددمع التمهين الملحوظ للمعلمات 
 إضافة إلى، الجديدة، وتوزيع حقيبة المعلمة شاهدةالم  

وتركيز المدرسة حين تقييم تفعيل استمارة قياس األثر، 
معظم الزيارات الصفية على إنجاز الطالبات 

 .األكاديمي
  قيادة المدرسة تسود العالقات اإلنسانية اإليجابية بين

باعتمادها مبدأ التشاور، والعمل بروح ، ومنتسباتها
الحماس فيهن، مع تحفيزهن  وبث  الفريق الواحد، 

تستحقين الثناء  "أنت   ي:، كمشروع  عدة وسائلب
تاحة الفرص  "،و"نجوم االنضباط ،والتقدير" أمام وا 

زات لتقديم الورش، إضافة إلى لمعلمات المتمي  ا
قيام بعض الصالحيات سد ا للنقص، كالب هنتفويض

، لرياضيات والعلوما :يلمادت  ن ي  ي  األول  ين بمهام المعلمت  
 .التعلممصادر مركز ومهام اختصاصية 

   وظف المدرسة مواردها ومرافقها التعليمية بفاعلية في ت
اتهن، كتوظيفها تعزيز تعلم الطالبات وتنمية شخصي  
اسوب، واستغالل مركز مصادر التعلم، ومعمل الح

في تقديم األنشطة الالصفية الساحات والممرات 
 .المتنوعة

  ،تتواصل المدرسة بفاعلية مع المجتمع المحلي
لجنة "هال" التابعة لجمعية الحد الخيرية  كتواصلها مع

تاح ا لمشاركة فرصً  تهافي تقديم برامج تنمية القيم، وا 
أولياء األمور في قراءة قصص للطالبات باللغة 

 مشاركتهن  و اإلنجليزية ضمن مشروع "أمي تقرأ لي"، 
في مشروع "خمس دقائق في صف ابنتي" للغة 

 العربية.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ز؛ بما يضمن االرتقاء نحو التمي  خاصًة في اللغة اإلنجليزيةمتابعة برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات. 

 اصية مركز مصادر التعلمن للرياضيات والعلوم، واختصي  ي  ين األول  المعلمت   :سد  نقص الموارد البشرية المتمثل في. 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 12                                                                                               2017أكتوبر  5-3 – حفصة أم المؤمنين االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 حفصة أم المؤمنين االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Hafsa Um Almoumineen Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1983 سنة التأسيس
 814مجمع  – 1410طريق  – 740مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17682938 الفاكس 17687314 أرقام االتصال

 hafsa.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 
 581 المجموع 581 اإلناث - الذكور عدد الطلبة
 تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فني ات 8إداري ة و 14 عدد الهيئة اإلدارية
 65 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 عام دراسي المدرسةفي  المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

  امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية
 بالصف السادس.

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

 تمثلت في 2017-2016في العام الدراسي  ات جديدةتعيين: 
  مدرسةالمديرة 
 معلمة أولى للغة اإلنجليزية 
 معلمة لغة عربية،  1معلمة نظام فصل،  2) :معلمات جدد للمواد األساسية تس

 معلمة لغة إنجليزية( 1مة علوم، معل 1معلمة رياضيات،  1
   ونطق وتخاطب ،ي صعوبات تعلماختصاصيت. 
  وذلك على 2018-2017للمواد األساسية في العام الدراسي معلمات ست تعيين ،

معلمة  2معلمة علوم،  2معلمة لغة عربية،  1معلمة نظام فصل،  1)النحو التالي: 
 لغة إنجليزية(.

 


