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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، ستة

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. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
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 لمدرسةاتقرير 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

، التشاركي التخطيط اإلستراتيجيفاعلية عمليات  •
، والشامل الدقيقالموضوعي التقييم الذاتي فيها بما 

وبناء الخطط المدرسية، ذات مؤشرات أداء 
 واضحة، وآليات متابعة دقيقة.

م في التوظيف الفاعل إلستراتيجيات التعليم والتعل   •
المواد األساسية، دروس أكثر من ثالثة أرباع 

في دروس نظام معلم الفصل،  ، خاصةزتوترك  
ظهرت فاعليتها  أن في حين ،الجيدة واللغة العربية

بدرجة أقل في الدروس المرضية؛ نتيجة تفاوت 
االستفادة من نتائج التقويم في دعم الطالب ذوي 

دارة وقت الدروس.  التحصيل المنخفض، وا 

األساسية المواد من مهارات معظم الطالب ن تمك   •
في اللغة الكتابة  ةثناء مهار باستبصورة جيدة، 

التي ظهرت  اإلنجليزية، والمهارات الداعمة للتعلم
  .بصورة متفاوتة

ثقة الطالب بأنفسهم، والتزامهم السلوك الحسن،  •
وتوليهم األدوار القيادية، ومقدرتهم على صنع 

، وقد أبدى الطالب وأولياء أمورهم رضاهم القرارات
 ا تقدمه المدرسة.عم  

 المقدمة المتميزةفاعلية برامج الدعم والمساندة  •
لطالب التوحد "إشراقة أمل"، وطالب صف الدمج 

  "فرسان العالء".
 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 وصف الدمج. ،برامج الدعم والمساندة المتميزة المقدمة لطالب التوحد •

دقة التقييم الذاتي، والتخطيط على ووعيها الواضح، الذي انعكس الممارسات اإليجابية للقيادة المدرسية،  •
 ستراتيجي.اإل

        السلوك الحسن، وثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية، ومقدرتهم على صنع القرار.بي الطالب تحل   •
 
 

 التوصيات
  الكتابية في اللغة اإلنجليزية، والمهارات الداعمة للتعلم بصورة أكبر.الطالب من المهارات تمك ن  •

    بصورة أكبر على: التركيزاالستمرار في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، ب •

 االستفادة من نتائج التقويم؛ لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب ذوي التحصيل المنخفض -

 إنتاجية أعلى.م، لضمان تحقيق استثمار وقت التعل   -

 م، واد األساسية، واختصاصيتي مركز مصادر التعل  مسد نقص الموارد البشرية المتمثل في: المعلمات األوليات في ال •
 والموهبة. والتفّوق
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  جيد"على التحسن  ةاالستيعابي   المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ودرايتها وعي قيادة المدرسة الواضح بواقعها،  •
ة بجوانب القوة لديها، وتلك التي تحتاج إلى الملم  

عمليات التقييم الذاتي الدقيق عن تطوير، والمنبثقة 
والشامل، والذي يستفاد من نتائجه في بناء خطط 
المدرسة اإلستراتيجية، والتنفيذية، ذات اإلجراءات 

 بدقة. ابع  ت  التي ت  و الفاعلة، 
توى المرضي إلى المدرسة من المسأداء ارتقاء  •

 .الت العمل المدرسياالمستوى الجيد في جميع مج
توافق تقييمات المدرسة لمستوى أدائها في استمارة  •

التقييم الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق 
 المراجعة في معظم المجاالت.

فاعلية برامج رفع الكفاءة المهنية، وانعكاس أثرها  •
مات في بصورة واضحة على أداء معظم المعل

الدروس، خاصة في دروس نظام معلم الفصل، 
 واللغة العربية.

قدرة المدرسة الواضحة في التغلب على التحديات  •
التي تواجهها، خاصة المرتبطة بنقص الموارد 

المتمثل في: المعلمات األوليات في المواد  البشرية
م، األساسية، واختصاصيتي مركز مصادر التعل  

 والتفّوق والموهبة.
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  المخرجاتجودة 
 

 جيد" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

نجاح مرتفعة في االختبارات يحقق الطالب نسب  •
في جميع المواد  واالمتحانات الوزارية ،المدرسية

، 2018-2017األساسية خالل العام الدراسي 
 %.100%، و96تراوحت ما بين 

جدًّا يحقق طالب الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة  •
%، 75في جميع المواد األساسية، تراوحت ما بين 

%، جاء أقلها في اللغة العربية بالصف 100و
 ه. األول االبتدائي، وأعالها في العلوم بالصف ذات

يحقق طالب الصفين الرابع والخامس نسب إتقان  •
في جميع المواد األساسية تراوحت ما جدًّا رتفعة م

%، جاء أقلها في الرياضيات 100% و87بين 
 بالصف الرابع االبتدائي، وأعالها في معظم المواد

 الصف الخامس االبتدائي.ب
تتوافق نسب النجاح المرتفعة مع نسب اإلتقان  •

في المواد األساسية، والتي تعكس جدًّا المرتفعة 
مستويات معظم الطالب في الدروس الجيدة، التي 

لت أكثر من ثالثة أرباع دروس المواد شك  
زت في دروس نظام معلم والتي ترك  األساسية، 

الفصل، واللغة العربية، ومعظم دروس اللغة 
 .ى، خاصة بالحلقة األولاإلنجليزية

ات القراءة الجهرية يكتسب معظم الطالب مهار  •
والتعبير الشفهي والكتابي، والتطبيق على القواعد 
اإلمالئية والنحوية بصورة جيدة في اللغة العربية 
في الحلقة األولى، والصفين الرابع والخامس، 
وبالمثل في اللغة اإلنجليزية، عدا مهارة الكتابة التي 

 خاصة في الصف الرابع. ،متفاوتجاءت بمستوى 

حسابية والعلمية معظم الطالب المهارات ال يكتسب •
والتفسير العلمي والطرح،  ،كالجمع ،بصورة جيدة

كذا لظاهرة الفصول األربعة في الحلقة األولى، و 
الحساب الذهني في الصف الرابع، واالستقصاء 

والمقارنة بين أنواع الرافعات بالصف  ،العلمي
مهارات الرياضيات ، في حين جاءت الخامس
متفاوتة في الصف الخامس كجمع الكسور بصورة 

المفاهيم والمعارف ، وبصورة أقل في المتشابهة
  الصف الرابع.العلمية ب

عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من  •
، تتقدم نسب 2018-2017إلى  2015-2016

 ، وتستقرالنجاح المرتفعة في معظم المواد األساسية
االرتفاع في اللغة اإلنجليزية بالحلقة األولى،  في

وعند االنتقال من الصف الرابع إلى الصف 
 الخامس في جميع المواد األساسية.

يتقدم معظم الطالب بصورة جيدة في الدروس،  •
دروس نظام في األعمال الكتابية، وبصورة أفضل و 

في حين يحققون تقدًما معلم الفصل واللغة العربية، 
، واللغة دروس الرياضياتبعض في  متفاوًتا

 الكتابية. هاوأعمالاإلنجليزية 

بصورة جيدة يتقدم الطالب المتفوقون وفق قدراتهم  •
يتقدم بالمثل في معظم الدروس، والبرامج اإلثرائية، و 

الذين لغتهم األم الطالب م، و طالب صعوبات التعل  
غير العربية، في برامجهم الخاصة، في حين يتقدم 

ذوو التحصيل المخفض بصورة متفاوتة الطالب 
، والبرامج العالجية في الدروس واألعمال الكتابية

 خارج الصفوف.
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ن معظم الطالب من المهارات التكنولوجية يتمك   •
توظيفهم مصادر المعرفة عند بصورة واضحة 

عبر مشروع "الباحث الصغير"،  ومواردها
 د، عنفي الدروسذاتيًّا ويظهرون قدرة على التعلم 

كما  ،العامة األفكار استخالصو المعلومات تحليل 
 تمكنهم من في حين جاءفي اللغة العربية، 

، كقراءة الجداول األخرىالداعمة للتعلم  مهاراتال
 .بصورة متفاوتة البيانية، والخرائط الجغرافية

 
 

 إلى تطوير تحتاججوانب 
 م بصورة أكبر.الطالب من المهارات الكتابية في اللغة اإلنجليزية، والمهارات الداعمة للتعل  تمكن  •

  بصورة أكبر. ، واألعمال الكتابيةفي الدروسوفق قدراتهم تقدم الطالب ذوي التحصيل المنخفض  •

 
 

  جيد"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 ،الحسن   ، والسلوك  الرفيع   يلتزم الطالب  الخلق   •
قدر واضح بويتصرفون ويعون حقوقهم وواجباتهم، 

تمّثل في انضباطهم الذي الوعي والمسئولية، من 
وقيم العمل،  ة،يقوانين المدرسالب هموتقيد ،يالذات

يحرصون على تسليم المشروعات المدرسية في ف
بإيجابية مع متطلبات ويتكيفون مواعيدها المحددة، 

الدراسة المختلفة، كما يبدون انسجاًما فيما بينهم، 
ز من شعورهم باألمن واحتراًما لمعلماتهم؛ مما عز  

  النفسي.
والمواعيد  المنتظم   الحضور  يلتزم معظم الطالب  •

بمشروعات عدة المدرسة  هعززتالذي المدرسية، 
 "حظك اليوم".مشروع ك

المواطنة، ويشاركون  يتمّثل معظم الطالب قيم   •
، المتنو عةبفاعلية في األنشطة والفعاليات الوطنية 

كمهرجان "البحرين أواًل"، و"البحرين تستاهل"، 
ويترجمون فهمهم للثقافة البحرينية وتراثها بارتدائهم 
الزي الشعبي، واحترامهم الواضح لتحية العلم، كما 
ح ينتهجون القيم اإلسالمية بالتزامهم قيم التسام

الرغم من اختالف خلفياتهم على  ،والتعايش
واالجتماعية، إضافة إلى تطوع بعضهم  ،الثقافية

لتقديم المساعدة لزمالئهم كما في "أصدقاء صف 
  الدمج".

مدرسية بحماس في الحياة ال يساهم معظم الطالب •
واضحة بالنفس، عبر مساهماتهم في أنشطة ثقة و 

 ،وتبريرها ،التعلم التعاوني، وعرضهم إنجازاتهم
وتوليهم األدوار القيادية في الدروس، كما في دور 

وفي تقديم برامج اإلذاعة الصباحية، ، "المعلم عالء"
الصباحي، القراءة برنامج  ية فومشاركتهم الفاعل

الفسحة المدرسية، "فسحتي  برنامج وفعاليات
مثل: "حديقة العالء الرقمية"، و"األلعاب متعتي"، 

 الفرقو  اللجانقيادتهم لى إضافة إالذهنية"، 
ضمن مشروع "قادة العالء"، مثل:  المدرسية

على ضحة االو فضاًل عن قدرتهم  ،"المسعف عالء"
 كما في مشروع "جنود العالء".  صنع القرارات

 أثناء صل الطالب بمهارات تواصلية جيدة،يتوا •
وعند مشاركاتهم الفاعلة  ،في الدروس عملهم مًعا



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 6                                                                      2019فبراير  13-11 – العالء الحضرمي االبتدائية للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

إلصغاء ا المدرسية، مثل:في األنشطة واللجان 
وقدرتهم  ،بعضهم في فقرات الطابور الصباحيل

، والحوار على تبرير اإلجابات في المواقف الصفية
 التفاوض اآلراء، وقدرتهم علىالهادف وتبادل 

 اجتماعات المجلس الطالبي. في واإلقناع

جيًدا، تمّثل صحيًّا وبيئيًّا وعًيا الطالب  ي ظهر معظم •
وغذائهم الصحي،  ،وملبسهم ،هرهمفي عنايتهم بمظ

واهتمامهم بنظافة بيئة المدرسة، ومحافظتهم على 
إضافة إلى ، العامة وسالمة مرافقها ،ممتلكاتها

دورهم الفاعل في ترشيد استخدام الكهرباء والماء 
"ضابط  داخل الصفوف وخارجها، عبر لجنة

 .الكهرباء"

 تاتضح ،المنافسة واالبتكاريتمتع الطالب بروح  •
 ،بأساليب مختلفةالتعليمية في تصميمهم المطويات 

في تنافسهم لإلجابة على أسئلة المعلمات الصفية، و 
، كتحدي المتنو عة ومشاركاتهم في المسابقات

 والدوريات الرياضية. ،القراءة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   المنافسة واالبتكار بصورة أكبر.قدرة الطالب على  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد" والتقويم والتعلم التعليم" 
 مبررات الحكم

 

 توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة •
م باللعب، والتعل  التعل م كفي الدروس الجيدة، 
واالكتشاف الموجه، وتمثيل التعاوني، واالستقصاء 
كان حيث شارك"،  ،زاوج ،األدوار، وأسلوب "فّكر
وجاء أفضلها  ،التعليميةلعملية الطالب فيها محوًرا ل

 .في دروس نظام معلم الفصل واللغة العربية

متنو عة المعلمات مصادر وموارد تعليمية تستخدم  •
كالسبورة الذكية،  منهاة قة، خاصة التكنولوجيومشو  

والعارض اإللكتروني، فضاًل عن أدوات التمكين 
 ،(Kahoot)،  (Plickers)الرقمي، مثل:

إضافة إلى توظيفهن السبورات الفردية، وأدوات 
؛ مما ساهم في جذب انتباه التجريب العلمي

كسابهم المهارات  ،والمفاهيم ،الطالب نحو التعّلم، وا 
 .والمعارف بدرجة واضحة

هم بأساليب نطالب وتشجعالالمعلمات عظم متحفز  •
 تتوافق ومرحلتهم العمرية، كالتصفيقمتنو عة 
، ومنح النجوم والهدايا الرمزية، فضاًل عن التفاعلي

منح بطاقات "متجر العالء الحضرمي" التحفيزية؛ 
التنافس ، وساهم في إثارة تهممما عزز من مشارك
دفعهم نحو التعلم بصورة و  ،اإليجابي فيما بينهم

 .فاعلة
تدير المعلمات معظم المواقف التعليمية بصورة  •

منظمة ومنتجة، من حيث التخطيط، والتسلسل 
، والقدرة الواضحة علميةالمنطقي في عرض المادة ال

على إدارة سلوك الطالب، ودمجهم في أنشطة 
م الهادف، مع م، واستثمار الوقت في التعل  التعل  

على الربط المنطقي بين المواد، كالربط  حرصهن  

بين اللغة العربية والمواد االجتماعية عبر تعزيز 
بعض الدروس في حين تأثرت قيم المواطنة، 

خاصة المرضية منها، باإلطالة في بعض األنشطة 
المقدمة فيها، واالنتقال السريع بين األنشطة 

 .التعليمية
، عةمتنو  أساليب تقويم توظف معظم المعلمات  •

كالتقويمات التحريرية والشفيهة، الفردية والجماعية، 
والتقويم باألقران، وتفعيل والتقويم الذاتي، 

المجموعات المرنة في التقويم الختامي، في حين 
ظهرت استفادة بعض المعلمات من نتائج التقويم، 
في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب على 

في الدروس اختالف فئاتهم بصورة متفاوتة 
 المرضية.

م المعلمات في معظم الدروس مساندة تعليمية تقد   •
فاعلة للطالب، من خالل وضوح اإلرشادات 
والتعليمات المقدمة لهم، ودعمهم بتقديم التغذية 

 ، ومساندة "المعّلم عالء"والمستمرة الراجعة الفورية
للطالب ذوي التحصيل  مساندتهن   ، غير أن  لزمالئه

 المنخفض جاءت بصوة متفاوتة.

، متنو عة بأنشطة صفية المعلمات الطالبت كل ف   •
أدوات  مع تقديم بعضها باستخدام ،مخطط لهاو 

غالًبا ما يراعى و ، (QR Code) التمكين الرقمي
خاصة في نظام معلم الفصل،  ،فيها التمايز

زنها بالتصويب الدقيق شبه المنتظم، ويتابعنها  ويعز 
 بالعبارات التشجيعية، والتغذية الراجعة الفاعلة

 .حولها
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لدى الطالب  ي المعلمات مهارات التفكير العليانم  ت   •
التفكير الناقد بصورة جيدة في معظم الدروس، ك

استنتاج القاعدة اإلمالئية والنحوية في اللغة و 
 .رياضياتالعربية، وحل المشكالت في ال

م ذات التمايز في أنشطة التعل  تراعي المعلمات  •
المستويات المختلفة في معظم الدروس، ويتحدين 

قدرات الطالب بطرح األسئلة الشفيهة السابرة، 
جة في واألنشطة التقويمية المتمايزة، والمتدر  

الصعوبة، عالوة على مراعاتهن أنماط التعّلم، كما 
؛ مما في دروس نظام معلم الفصل واللغة العربية

  من مدارك معظم الطالب العقلية.وسع 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
االستفادة من نتائج التقويم؛ لتلبية احتياجات الطالب التعليمية، ومساندهم بصورة أكبر، خاصة الطالب ذوي  •

 .التحصيل المنخفض

   .أكبربصورة  التعّلم إدارة وقت •
 
 

 جيد" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

بصورة  هالبي المدرسة االحتياجات التعليمية لطالبت   •
لعالجية جيدة، بتنفيذ البرامج والمشروعات ا

الطالب حيث تحتضن لة، عواإلثرائية الفا
 "محطات النجاح"، :يعبر مشروع، المتفوقين

مشاركتهم في المسابقات بو  ،"نجوم العالء"و
"ملك اإلعراب"، و"الحساب مثل: ، المتنو عة

لطالب إضافة إلى دعمها الجيد الذهني"، 
الخاص "براعم  همم في برنامجصعوبات التعل  

العالء"، وكذا للطالب الذين لغتهم األم غير العربية 
لطالب ادعم في حين أن  في برنامج "لغتي فرحي"،

"محطات  :المنخفض عبر برنامجذوي التحصيل 
 جاء بمستوًى متفاوت. الدعم"

تلبي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالب،  •
بتقديم المساعدات المادية، كتوفير الزي المدرسي، 

ز  القيم السلوكية لديهم بتطبيق حزمة من وتعز 

البرامج الوقائية، منها: "بقيمي أرتقي"، و"ملك 
، "للقيم السلوكية ضرميالعالء"، و"متجر العالء الح

وتساندهم بعناية عند حدوث المشكالت، عبر 
 الحصص اإلرشادية.

برنامًجا متكاماًل لتهيئة الطالب المدرسة  ت نظم •
الجدد عبر البرامج الترفيهية، والفقرات التعريفية 

، كما تهيئ طالب الصف الثالث ومرافقها تهابأنظم
وطالب الصف بتطبيق الحصص اإلرشادية، 

 تنفيذ الزيارات الميدانية للمدارس المعنية.الخامس ب
خبرات معظم الطالب، ز األنشطة الالصفية تعز   •

كما في أنشطة ما ومواهبهم المختلفة،  ،واهتماماتهم
ع"، وأنشطة "المطو   كـقبل الطابور الصباحي، 

"أكاديمية العالء لكرة السلة"،  الفسحة المدرسية، كـ
كنادي اللغة اإلنجليزية، وفي األندية واللجان، 

فنان العالء"، و"صحفي العالء"، ولجنتي: "
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المركز والمسابقات التي حققوا فيها مراكز متقدمة، ك
 ".تحدي جوز الهند"الثقافية مسابقة الفي األول 

، بصيانة لمنتسباتهابيئة صحية آمنة توفر المدرسة  •
ومتابعة المقصف المدرسي، وتنظيم آلية  ،مبانيها

حضور الطالب وانصرافهم، عالوة على متابعة 
الممرضة للحاالت المرضية المزمنة، كما تعزز 

منتسباتها المدرسة الوعي البيئي والصحي لدى 
بالتدريب على عملية اإلخالء، وتطبيق المشروعات 

 "نادي العالء الصحي". الصحية كـ

عاقة في المدرسة بعناية اإل ويحظى الطالب ذو  •
طالب صف التوحد  المدرسة حيث تساندفائقة، 

"إشراقة أمل"، وصف الدمج "فرسان العالء"، في 
برامجهم الخاصة، بتهيئتها البيئة التعليمية لهم، 
وتتضافر جهود الهيئتين التعليمية واإلدارية، 

في لدمجهم واختصاصيات التربية الخاصة؛ 
مثل: فعاليات ة، األنشطة المدرسيالصفوف و 

وأنشطة برنامج "فسحتي الطابور الصباحي، 
قيادة أحد طالب التوحد لإلذاعة متعتي"، و 
 .الصباحية

 
 

 إلى تطوير تحتاججوانب 
   .دعم الطالب ذوي التحصيل المنخفض بصورة أكبر في البرامج العالجية •
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 المخرجات والعملياتضمان جودة 
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

بإلمامها التام بجوانب القوة،  تتسم قيادة المدرسة •
وتلك التي تحتاج إلى تطوير، انطالًقا من تقييمها 
الذاتي الدقيق والشامل لجميع مجاالت العمل 

عدة، منها: تحليل باستخدام أدوات المدرسي، 
(SWOT) مستفيدة من مشروع المدرسة ،

البحرينية المتميزة، وتحليل تقرير زيارة المراجعة 
ساهمت حيث السابقة، ونتائج الزيارات الصفية، 

في ، و كلها في تحديد أولويات العمل المدرسي
االرتقاء باألداء العام للمدرسة من المستوى 

 .المرضي إلى المستوى الجيد
ستراتيجية على رفع اإلنجاز خطة المدرسة اإلركز ت   •

األكاديمي للطالب، وتحسين عمليتي التعليم 
نت مؤشرات أداء واضحة، وآليات وقد تضم  والتعلم، 

ترجمة رؤيتها التي ساهمت في  ؛متابعة دقيقة
إداريًّا وفنيًّا ركزت على التميز واإلبداع بصورة جيدة 

  في جميع مجاالت العمل المدرسي.

بمحاكاتها الواقع  ياتسمت استمارة التقييم الذات •
الفعلي للمدرسة، وتوافقت تقييماتها في معظم 
مجاالت العمل المدرسي، مع األحكام التي توصل 

 إليها فريق المراجعة.
تبذل المدرسة جهوًدا متواصلة؛ لرفع كفاءة معلماتها  •

والورش التدريبية، مثل:  ، بتنظيم البرامجمهنيًّا
وتفعيل عليمية"، و"اإلدارة الجيدة للوقت"، "ومضات ت

في  وجلسات التطوير المهني ،المشاغل التربوية
الداخلية  ، والزيارات التبادليةاألقسام التعليمية

، مع المتابعة المستمرة ألثر برامج والخارجية
التدريب أثناء الزيارات الصفية المنظمة، وتقديم 

 المعلمات   كما تحتضن   .كتابيًّا التغذية الراجعة
مما  عبر مشروع "حقيبة المعلمة المستجدة"؛ الجدد  

ساهم في جودة الممارسات التعليمية في معظم 
 الدروس.

الهيئتين عضوات تسود العالقات اإليجابية بين  •
ترسيخ الممارسات اإليجابية باإلدارية والتعليمية، 

 من خاللالتي تدفعهن نحو العمل والعطاء المتجدد 
ي اتخاذ القرارات، والعمل بروح الفريق التشاركية ف

بتطبيق  ؛بينهن ، وبث روح الحماسة والتنافسالواحد
شهادات الشكر ومنحهن مشروع "وردات العالء"، 

والتقدير، عالوة على إعداد صف قيادي ثاٍن من 
للقيام ببعض المهام  ؛المعلمات ذوات الكفاءة

القيادية، كمهام المعلم األول ألقسام المواد 
 ساسية.األ

مواردها ومرافقها التعليمية المتاحة توظف المدرسة  •
ثراء خبراتهم بصورة جيدة في تعزيز تعل   م الطالب، وا 

النظرية والعملية، كتوظيفها الصالة الرياضية، 
فضاًل عن  ،والصف اإللكتروني، ومختبر العلوم

وجدارياتها في العملية  ؛تفعيل ساحات المدرسة
 التعليمية.

تثري المدرسة خبرات طالبها، بتواصلها الفاعل مع  •
مؤسسات المجتمع المحلي، كتواصلها مع محافظة 

 مجمعو  ت الوطنية،الحتفاالاتفعيل في العاصمة 
السلمانية الطبي؛ لتقديم الخدمات التثقيفية 
والصحية، وجامعة الخليج العربي؛ لتقديم 

تخصصية لمساندة الطالب ذوي االستشارات ال
اجات الخاصة، عالوة على تواصل المدرسة االحتي
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مع أولياء األمور عبر مجلس اآلباء الفاعل، 
ومشاركتهم الواضحة في فعاليات وأنشطة المدرسة 

قيام بعضهم بنشر الوعي الصحي، ، كالمتنو عة
 .بتنظيم وتطبيق الفعاليات الرياضية والصحية

 
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  م بصورة أكبر.، اإلدارية والفنية؛ لتطوير عمليات التعليم والتعل  االستمرار في الممارسات اإليجابية •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 

 

 العالء الحضرمي االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Alaa Alhadhrami Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1963 سنة التأسيس
 328مجمع  – 2819طريق  – 889مبنى  العنوان

 السقية/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17276599 الفاكس - 17275721 أرقام االتصال

 alaa.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 11-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 157 المجموع - اإلناث 157 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي أغلب الطالب 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
 - - - - - - - 2 2 1 1 1 الشعب عدد

 11 عدد الهيئة اإلدارية
 27 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات( 8) في المدرسة المدة التي قضاها المدير
 الرياضيات بالصفين الرابع والخامس.امتحانات وزارة التربية والتعليم في  • االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، تمثلت في:2019-2018التعيينات الجديدة خالل العام الدراسي  •

 معلمة أولى لقسم نظام معلم الفصل ‒

( 1( لقسم نظام معلم الفصل، )1( لقسم اللغة العربية، )1: )منهن( معلمات 4) ‒
 العلوم.لقسم 

 


