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  المقدمة
 

أيام من قبل ثالثة إجراء 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 تجرىوالوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
وما أصدروه من  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 بوجه عام
 ثانوي/ال

 العالي
 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 نجاز األكاديمياإل 3 - - 3
 جودة المخرجات

3 - - 3 
، والمسئولية التطور الشخصي

 االجتماعية
 والتقويم التعليم والتعلم 3 - - 3

 جودة العمليات الرئيسة
3 - - 3 

التمكين، وتلبية االحتياجات 
 الخاصة

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 3 - - 3
 ة االستيعابية على التحسنالقدر  3
 الفاعلية العامة للمدرسة 3

1 

2 

3 

4 

                2011                          2015                          2019 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 تراتيجيإلسوالتخطيط ا ،التقييم الذاتيتفاوت أثر  •
 ،تحسين األداء العامفي  العمل وآليات متابعة

وجودة  ،المهارات األساسية للطالب تنميةالسيما 
  عمليتي التعليم والتعلم. 

تيجيات التعليم والتعلم استر إتفاوت فاعلية توظيف  •
 ،إدارة وقت التعلم :في أغلب الدروس من حيث

وتعزيز ثقة الطالب بأنفسهم، وتوليهم األدوار 
واالستفادة  ،بفاعلية لتقويماوتوظيف ت، والمسئوليا

 .التخطيط للدروس من نتائجه في
، والمهارات لمهارات األساسيةااكتساب الطالب  •

 معلم في دروس نظامبشكل متفاوت  الداعمة
تقدم س ذلك على اانعكو  ،واللغة اإلنجليزية ،الفصل

هم التعليمية المختلفة بصورة مرضية فئاتالطالب ب
  . الدروس في أكثر من ثلثي

لبرامج المعززة لسلوك الطالب ل المناسبة فاعليةال •
وأثرها في انضباطهم بقوانين وأنظمة  ،اإليجابي
أغلبهم  التزامو وحفاظهم على ممتلكاتها،  ،المدرسة

في الدروس  ابعضهم بعض واحترام ،حسنالسلوك ال
رضاهم وأولياء أمورهم عما ، إضافة إلى اهوخارج

    . تقدمه المدرسة
الطالب و  ،الدعم الجيد المقدم لطالب صف الدمج •

تفاوت فاعلية المساندة و ذوي صعوبات التعلم، 
 في مبمختلف فئاتهالب التعليمية المقدمة للط

الطالب ذوي البرامج المدرسية، خاصًة و  الدروس،
 .لتحصيل المنخفضا

 

 اإليجابيةأبرز الجوانب 
 وطالب صعوبات التعلم في برامجهم الخاصة.  ،الدعم الفاعل المقدم لطالب صف الدمج •

 البرامج المعززة لسلوك الطالب اإليجابي.  •
 
 

 التوصيات
بما يضمن رفع مستوى  ؛والخطط التشغيلية ،االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في تطوير الخطة اإلستراتيجية •

 األداء العام. 

 تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز بصورة أكبر على: فيأثر برامج رفع الكفاءة المهنية  متابعة •
  والمهارات الداعمة للتعلم األساسية،مهارات المواد  الطالبإكساب 
  ومنتجة فاعلةإدارة وقت التعلم بصورة 
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  واألنشطة التخطيط للدروسالتوظيف الفاعل للتقويم، واالستفادة من نتائجه في 
  .تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وتحملهم المسئولية، وتوليهم األدوار القيادية 

مساندة الطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة في الدروس والبرامج المدرسية بصورة أكبر، خاصة الطالب ذوي  •
 التحصيل المنخفض. 

قسم لمعلمات الولى، و األمعلمة المتمثل في: نقص الموارد البشرية، الوسد استقرار المعلمات بالمدرسة،  ضمان •
   الفصل، واختصاصية صعوبات تعلم ثانية. معلم نظام

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

المستوى  فيثبات مستوى أداء المدرسة  •
 ،العمل المدرسي في جميع مجاالتالمرضي 

  المتمثلة في: التحديات من رغمعلى ال
  .في الصفوف زيادة الكثافة الطالبية -
مما يحد من  ؛تغير المعلمات بشكل سنوي -

فاعلية برامج التنمية المهنية بشكل 
 مستمر. 

نقص المعلمة األولى، وبعض المعلمات  -
 إضافة إلى الفصل،في قسم نظام معلم 

اختصاصية صعوبات تعلم إلى  الحاجة
 ثانية. 

، لواقع المدرسياتي المناسب لالتقييم الذ •
أولويات تحديد  في واالستفادة من نتائجه

عداد ال التطوير خطة بصورة مستمرة، وا 
وفق مؤشرات  ، والخطط التنفيذيةستراتيجيةاإل

تحسين مستوى  في هاأثر تفاوت أداء واضحة، 
، خاصة في مجالي: اإلنجاز األداء العام

  . األكاديمي، والتعليم والتعلم والتقويم
المدرسة في استمارة التقييم الذاتي  تقييماتتوافق  •

في أغلب مجاالت  المراجعة مع أحكام فريق
المدرسية القيادة ؛ والذي يعكس وعي المراجعة

 المناسب بواقع المدرسة.

  



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب
 4                                                                                     2019مارس  6–4 – الوادي االبتدائية للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي نجازاإل"  
 

 الحكممبررات 
 

المدرسية في العام االختبارات يحقق الطالب في  •
نسب نجاح مرتفعة في  ،2018-2017 الدراسي

% 94جميع المواد األساسية، تراوحت ما بين 
الصف ب%، جاء أقلها في اللغة العربية 100و

 اللغة اإلنجليزية.في الثاني، وأعالها 
معظم ا في جد  يحقق الطالب نسب إتقان مرتفعة  •

-2017في العام الدراسي  ،المواد األساسية
%، جاء أقلها 91% و69، تراوحت ما بين 2018

في مادة اللغة العربية بالصف الثالث، وأعالها في 
العلوم بالصف األول، وهي نسب تتوافق مع نسب 

 النجاح المرتفعة.
تقان المرتفعة مستويات تعكس نسب النجاح واإل •

التي شكلت ، الدروس الجيدة أغلب الطالب في
في خاصة بالصف الثاني، ا، ثلث الدروس تقريبً 

الدروس التي جاءت  بقيةفي تفاوت انعكاسها حين 
مالحظة . وتجدر اإلشارة إلى بالمستوى المرضي

تصحيح االمتحانات المدرسية في  دقة فيالتفاوت 
 نسب.تلك البعض المواد، والذي أدى إلى ارتفاع 

أغلب يكتسب الطالب المهارات األساسية في  •
على  بصورة مناسبةالفصل معلم نظام دروس 

 النحو التالي:
المهارات اللغوية اللغة العربية، يكتسبون  -

والتحدث بلغة سليمة، وفهم  ،والقرائية
بصورة مناسبة، في حين  مضمون النص

وفهم التراكيب ، الكتابةجاء اكتسابهم لـمهارة 
 .الثالث بصورة أقل بالصف اللغوية

كاستنتاج خصائص  ،المهارات العلمية -
في التعرف  فصول السنة، والتجريب العلمي

بصورة  المواد التي يجذبها المغناطيسعلى 
لمهارات ا يكتسبونفي حين ، مناسبة

وزان، كالمقارنة بين الكسور واأل ،الحسابية
وتمثيل الرموز وتفسيرها في الرياضيات 

 بصورة جيدة.
أغلب الطالب المهارات األساسية في اللغة يكتسب  •

 ،كالتحدث ،بوجه عام بصورة مرضية اإلنجليزية
وفهم مضمون  ،والكتابة بجمل تامة ،والقراءة
للمفردات الجديدة  همتفاوت فهم، في حين النص

 وتوظيفها في جمل مناسبة في بعض الدروس. 
عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من  •

ُلوِحَظ ، 2018-2017إلى  ،2015-2016
نسب النجاح المرتفعة في جميع المواد  استقرارُ 

 .والصفوف األساسية
في الدروس  بصورة متفاوتةيتقدم أغلب الطالب  •

وأغلب األعمال الكتابية، خاصة أعمال اللغة 
 اإلنجليزية بالصف الثالث. 

يتقدم الطالب المتفوقون بمستوى مناسب في  •
ثرائية، مثل: "نجوم الدروس، وكذلك في البرامج اإل

ويحقق طالب "، "صقور الواديوالرياضيات، 
ا في برامج التربية ا جيدً صعوبات التعلم تقدمً 

الطالب ذوي التحصيل  تقدم الخاصة، إال أن
في البرامج ة تفاوتبصورة م ظهرالمنخفض 
 بصورة غير مالئمة في أغلب الدروس.و العالجية، 
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يكتسب أغلب الطالب مهارات التعلم بالمستوى  •
 مهارات التعلم الذاتي توظيف: المناسب، من خالل

، في البحث عن المعلومات، كالباحث الصغير
، كتوظيف أدوات السبورة والمهارات التكنولوجية

 ،والتفكير الناقد، ومهارة حل المشكالت ،الذكية
في  التحليلي، وتوظيف الجداول وتفسيرهاكالتفكير 

 .الرياضياتفي درس التمثيل بالرموز 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .والمهارات الداعمة للتعلم األساسية،المواد مهارات  الطالباكتساب  •

 المنخفض. التحصيل ذوي الطالب خاصة أكبر، بصورة الكتابية واألعمال الدروس قدراتهم في وفق بالطال تقدم •
 
 

  مرض  "، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

يلتزم أغلب الطالب السلوك الحسن، ويظهرون  •
بتحملهم مسئولية  وواجباتهم ،لحقوقهما مناسبً ا فهمً 

الحضور إلى المدرسة في  وانتظامهم، تعلمهم
تطبيق عدد من عززته المدرسة ب؛ المواعيد المحددة
"نجوم و ،"صباح الوادي" :مثل ،البرامج اإلرشادية

واتخاذ اإلجراءات و"أنا تلميذ مؤدب"،  ،االلتزام"
التصرفات غير المرغوبة التي  المناسبة حيال

تصدر من قبل فئة قليلة من الطالب؛ مما انعكس 
  .شعور الطالب باألمن النفسيعلى 

مهارات تواصلية تتناسب يظهر أغلب الطالب  •
، في الدروستهم العمرية أثناء عملهم معا اوفئ

جراء التجارب  ،أثناء العمل الجماعي كتواصلهم وا 
الصفية في األنشطة العلمية، إضافة للمشاركة 

تفاعلهم ، و فريق اللياقة البدنيةمثل  ،الالصفيةو 
 الحركي، والسمعي مع فقرات الطابور الصباحي. 

، الحياة المدرسيةفي  الطالب بحماسيشارك أغلب  •
 في الدروس، بأنفسهممتفاوتة يظهرون ثقة حيث 

توليهم بعض األدوار القيادية، كقيادة فقرات عند و 

الطابور الصباحي، ومناقشة تطوير المقصف مع 
في  منهم المتعهد المسئول، مع تأثر مشاركة بعض

تفاوت مهاراتهم بالمواقف التعليمية الصفية؛ 
  .فيها والفرص المتاحة لهم األساسية،

المواطنة، والقيم يتمثل أغلب الطالب قيم  •
محافظتهم على و  ، بمبادرتهم السالم،اإلسالمية

مشاركتهم في مرافق المدرسة والتقيد بأنظمتها، و 
العيد الوطني، كاالحتفال بالفعاليات المتنوعة، 

زيارتهم لدار و  ،التطوعيةبعض األعمال وقيامهم ب
تقديمهم كلمات تعبر عن التضامن مع و  ،سنينالم

  .الشعب الفلسطيني
ا بمظهرهم، وبنظافة يظهر أغلب الطالب اهتمامً  •

 الصحية، في بعض الفعاليات ونشاركويصفوفهم، 
 ،و"عام بال مواد حافظة" ،"استبدل غذاءك" مثل:

للياقة البدنية على المركز  المدرسة وحصول مركز
مراكز اللياقة البدنية بإدارة التربية  مسابقة الثالث في
، 2018-2017 الدراسي العام في الرياضية
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 ،المستعملة دوير الموادت قيامهم بإعادة إضافة إلى
 .صنع حافظات لألقالماستخدامها في و 

 والمسابقات يقتصر تنافس الطالب على األنشطة •
حصول فريق الكشافة عن التي أثمرت الرياضية، 

على كأس التفوق الكشفي، وفي مسابقة "الصف 

في المواقف  همتنافسفي حين ظهر الفائز"، 
على قتصر ا، حيث ةدمحدو التعليمية بصورة 

ضمن الطالب المتفوقين دون غيرهم  مشاركة
"سباق التحدي".  برنامج

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بأنفسهم، وتحملهم مسئولية تعلمهم بصورة أكبر في الدروس.ثقة الطالب  •

 .واالبتكارقدرة الطالب على المنافسة  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  " والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم

 تعليم وتعلم توظف أغلب المعلمات إستراتيجيات •
، مناسبة ومتنوعة تتالءم والمرحلة العمرية للطالب

 ،فكر"كالسؤال من أجل التعلم، وتمثيل األدوار، و
، والتعلم باللعب، ضمنت مشاركة "شارك ،زاوج

ة التي شكلت المرضي الدروس في أغلب الطالب
بصورة  وظهرت فاعليتها ،ثلثي الدروس تقريًبا

بعض  أفضل في الدروس الجيدة التي تركزت في
، الصفين األول والثانيدروس نظام معلم الفصل ب

 ،وبرز فيها تفعيل المعلمات عملية الربط بين المواد
 . واستخدام اللغة السليمة في الشرح

تعليمية بصورة الموارد التوظف أغلب المعلمات  •
والسبورات مناسبة، كأدوات التجريب العلمي، 

كما يوظفن الموارد  الفردية، واألفالم التعليمية،
ج ــــــــة، وبرنامــــــــــــــــــالسبورة الذكيـــــــــة، كـــــــــــالتقني

(Class Dojo و ،)أساليب التحفيز  يفعلن
، كالعبارات التشجيعية، وسباق المتنوعة

طالق األلقاب مثل  Super) :المجموعات، وا 

Readerأغلب  انتباه في جذب كل ذلك ساهم (؛
 ، ومشاركتهم في الدروس.الطالب

تدير المعلمات الدروس بصورة منظمة، من حيث  •
التخطيط للموقف التعليمي، والتدرج في عرض 
أجزاء الدرس، ووضوح اإلرشادات، والتأكيد على 

 ،بغية ضبط سلوك بعض الطالب ؛الصفيةالقوانين 
 وقت التعلم في بعض الدروس تأثر غير أن

كالنشاط االستهاللي، ئها، أجزابعض اإلطالة في ب

دون التأكد من  هدافأو االنتقال السريع بين األ
 حدوث التعلم.

توظف أغلب المعلمات التقويم في الدروس  •
بأساليب متنوعة، شفهية وكتابية، فردية وثنائية 

يث وجماعية، مع فاعليتها في الدروس الجيدة، ح
التأكد من حدوث التعلم، والتركيز على التقويم 
الفردي الكتابي، إال أن فاعلية ذلك تتفاوت في 

، حيث الطالب أعمال، وفي الدروس المرضية
التصحيح و التركيز على التقويم الجماعي الشفهي، 

تفاوت دقة مع تغذية راجعة، تقديم الذاتي دون 
ض ، ومتابعة أخطاء الطالب من قبل بعالتصحيح
  .المعلمات

لدى الطالب مهارات التفكير العليا المعلمات تنمي  •
 الدروسظهرت بصورة أفضل في  ،متفاوتةبصورة 
المواد حسب انجذابها تصنيف القدرة على ك الجيدة،

في  المسائل اللفظيةحل ، و للمغناطيس في العلوم
بداء الرأي  ،القصةمضمون ، وتحليل الرياضيات وا 

 .في اللغة العربية حولها
تراعي المعلمات التمايز بين الطالب، خاصة في  •

الدروس الجيدة، حيث التدرج في األنشطة، وتقديم 
 هم إلىتقسيمو ، هماألسئلة التي تتحدى قدرات

مساندة بناء على مستوياتهم، إال أن  ؛مجموعات
صورة هم التعليمية المختلفة ظهرت بالطالب بفئات

ة دعم قلو إثراء المتفوقين، متفاوتة، من حيث 
ذوي التحصيل المنخفض. الطالب

 
 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب
 8                                                                                     2019مارس  6–4 – الوادي االبتدائية للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 التعلم بصورة أكثر إنتاجية.  إدارة وقت  •

خاصة الطالب توظيف أساليب التقويم الفاعلة، واالستفادة من نتائجها في دعم تعلم الطالب ومراعاة التمايز بينهم،  •
 .ذوي التحصيل المنخفض

 في التعليم بصورة أكبر.  توظيف التكنولوجيا •
 
 

 مرض  " التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

لطالب ذوي صعوبات اتقدم بانتظام  المدرسةتتابع  •
الخاص؛ ا في برنامجهم ا مميزً دعمً لهم  ، وتقدمالتعلم
إلى تخرج عدد منهم، وارتفاع درجات أغلبهم،  أدى

ا للطالب المتفوقين بتنفيذ عدد ا مناسبً كما تقدم دعمً 
"تحدي القراءة"، مثل: من البرامج اإلثرائية، 

الطالب  و"القراءة السريعة"، في حين اقتصر دعم
على حصة التقوية، التي  المنخفض التحصيل ذوي
 فاعلية الدعم المقدم.  ت فيهاتفاوت

تُقدم المدرسة الدعم الشخصي لطالبها بصورة  •
كمعونة  ،ةمرضية، بتوفير المساعدات العيني  

المدرسي، والنظارات الطبية،  الشتاء، والزي
وتهيئتهم لالستقرار بالمدرسة بتعريفهم مرافقها 

بعض الحاالت الخاصة،  وتتابع، وأنظمتها
 كــبالجلسات اإلرشادية،  تهاومعالجبدراستها، 

زة كما توفر البرامج المعز  االختياري"،  الصمت"
للسلوك، كمشروعي: "سلوكي ذهبي"، و"سلوكي 

وتطبق مشروع "فسحة المرح"؛ مما سر تميزي"، 
  ساهم في تحسين مستواهم األكاديمي والسلوكي.

تعزز المدرسة خبرات الطالب بأنشطة الصفية  •
، وميولهم، وتهيئهم للمرحلة مواهبهم مناسبة تنمي

، مثل: "حروفي العربية"، و"تكنو من التعليم التالية

الوادي"، و"مزرعة براعم الوادي"، والمسابقات 
"فن الطفل"، و"صقور  تي:مسابقكالخارجية، 

الوادي"، بالتعاون مع المدارس الصديقة، إضافة 
"محمية  :إلى تنفيذ الزيارات الميدانية، كزيارة

 العرين"، و"مصنع األلبان"، و"مصنع الفخار". 
المدرسة على توفير بيئة آمنة بصورة مناسبة، تعمل  •

، هموانصراف الطالب بمراقبة سالمة حضور
إليجاد الحلول  ؛عنيةوتتواصل مع الجهات الم

 ،عند بوابة المدرسةزدحام اللتقليل ا ؛المناسبة
ا بنظافة خاصًة عند االنصراف، كما تولي اهتمامً 

حاالت المرضية، والمقصف المرافق، ومتابعة ال
ال تتم إجراء عملية اإلخالء المدرسي. غير أن 

في آٍن وال تشمل جميع منتسبيها بصورة منتظمة، 
المدرسة تعاني من نقص المساحات  واحد، كما أن  

  للة.  ظالم
النطق  اضطراباتا لطالب ا جيدً تقدم المدرسة دعمً  •

في برامجهم وطالب صف الدمج،  واللغة،
في األنشطة المدرسية، الخاصة، وتشركهم 

البحرين " تي:فعاليفي كالطابور الصباحي، و 
 ، و"مزرعة بذرة عطاء"."تستاهل
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ذوي التحصيل المنخفض.الطالب تلبية االحتياجات التعليمية للطالب بصورٍة أكبر، خاصة  •

 إجراء عملية اإلخالء بصورٍة دورية وشاملة.    •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 (SWOT)تحليل  لقيم الواقع المدرسي من خالي •
وتبدي  ،بالمدرسةاألطراف المعنية جميع بمشاركة 
ا باألداء العام، ا مناسبً العليا والوسطى وعيً القيادتان 

إلى  اجتحتوتلك التي  ،جوانب القوةبو وبالتحديات، 
بصورة دورية حسب  اتحديثه يتمالتي و  ،تطوير

واألداء  ،للطالب األكاديميالمتغيرات في اإلنجاز 
 العام. 

المدرسة في استمارة التقييم الذاتي مع حكم توافق  •
اإلنجاز  :مجاالتأغلب الفي فريق المراجعة حكم 

 ،والقيادة واإلدارة ،والتطور الشخصي ،األكاديمي
 المجاالت. بقية تفاوت الحكم في في حين 

 ،2019–2016 ةثالثي ستراتيجيةإللمدرسة خطة  •
التي تركز و  ،داف العامة والخاصةهمحددة األ

بدرجة أكبر على تنمية المهارات األساسية 
وتحسين سلوك  ،ورفع الكفاءة المهنية ،للطالب
وخطط  ،تنبثق منها الخطة السنويةكما ، الطالب
ويتم  ،خطوات عمل محددة ضمنتالتي ت األقسام
عبر مؤشرات أداء واضحة ومناسبة، غير تها متابع
بشكل  تفاعلية التخطيط والمتابعة ظهر  انعكاسأن 

تواجه  التحديات المستمرة التينتيجة  ؛متفاوت
في  تركزت في زيادة الكثافة الطالبيةو  سة،المدر 

 ،الفصل معلم والتغيير في معلمات نظام الصفوف،
إحداث  فيمما يؤثر  ؛واللغة اإلنجليزية بشكل سنوي

 . منشودال التحسن
تعتمد إدارة المدرسة سياسة الباب المفتوح  •

عداد صف قيادي ثانٍ والتشاركية في العمل ، ، وا 

هن تشجعو  المدرسة،وتستمع آلراء منتسبات 
 ؛واللقاءات االجتماعية ،التكريم وشهادات الشكرب

تفاني و العمل بروح الفريق الواحد، مما ساهم في 
 هنرغم حداثة بعض في تقديم األفضل هنأغلب

التنسيق  بمهامإضافة إلى قيام بعضهن ، بالمدرسة
وقيادة اللجان  ،نظام معلم الفصلكما في قسم 

 .  المدرسية
من  جددبرنامج خاص لتهيئة المعلمات الللمدرسة  •

الورش وتقديم  ،الجديدخالل توفير حقيبة المعلم 
التعلم " :مثل ،التدريبية الخاصة بإعدادهن

دعم فئات "و ،"التقويم من أجل التعلمو" ،"التعاوني
إضافة لحصر االحتياجات التدريبية  ،"الطالب
معايير الدرس " :مثل ،ورش للمعلماتالوتقديم 
 ،"إدارة الوقتو" ،"التمايز وتحدي القدرات"و ،الجيد"

 بشكل منتظم ئهنأدا في مستوى هايتم متابعة أثر و 
سمت في أغلبها تمن خالل الزيارات الصفية التي ا

صورة إال أن أثر تلك الورش ظهر ب، بالواقعية
 في أغلب الدروس. متفاوتة 

كتوظيفها مركز  ،المدرسة المرافق التعليميةتفعل  •
مصادر التعلم في إثراء تعلم الطالب، ومختبر 
الحاسوب في تطوير المهارات التقنية لدى الطالب 

تحويلها معمل التربية األسرية إلى صف دراسي، و 
والصالة  ،تفعيل الساحات المدرسية إلى إضافة

والمسابقات في  ،الرياضية في األنشطة الالصفية
يتم تفعيل الموارد التعليمية بشكل  اكم ،ةالفسح

 مناسب في أغلب الدروس. 
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 ،لمدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلياتتعاون  •
تقديم  في مركز مدينة حمد الصحيكتعاونها مع 

تنظيم زيارة  إلى محاضرة عن السكر، إضافة

لمقابلة  ؛المستشفى العسكريبالتعاون مع  لطالبها
  .ضمن برنامج "إحنا معاكم"المرضى طفال األ

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ورفع مستوى اإلنجاز األكاديمي.   ،تطوير الخطة التنفيذية والخطط التشغيلية بما يضمن تحسين جودة األداء العام •

       أداء المعلمات في الدروس.  بمستوى انعكاس أثر برامج التنمية المهنية بدرجة أكبر لالرتقاء •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 

 

 الوادي االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al Wadi Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1995 سنة التأسيس
 1211مجمع - 1123 طريق - 1627مبنى  العنوان

 الشماليةمدينة حمد/  المدينة/ المحافظة 
 17430687 الفاكس 17430409 أرقام االتصال

 wadi.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 سنوات 9–6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-3 - - 
 621 المجموع - اإلناث 621 الذكور عدد الطلبة

 .من ذوات الدخل المحدود والمتوسطأسر ى لإينتمي الطالب  االجتماعية للطلبة الخلفيات
عدد الشعب لكل صف 

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

 - - - - - - - - - 6 7 7 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 الثانويةتعليمي بالمرحلة 

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 7 عدد الهيئة اإلدارية
 51 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات  6 في المدرسة المدة التي قضاها المدير
 - االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 : 2019-2018 الحالي التعينات في العام الدراسي •
 ،اللغة اإلنجليزيةواحدة لكل من األقسام التالية:  ،ات أولياتمعلم( 3) –

 والعلوم ،لرياضياتاو 
  للغة اإلنجليزية) 2(، وفصلال معلم نظامل) 3(: معلمات (5) –
 .ومرشدة اجتماعية ،مشرفة إدارية –

   تحويل معمل التربية األسرية إلى صف دراسي خاص بالصف األول االبتدائي. •
 

 


