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  المقدمة

 

اء هذه المراجعة على مدار ثالثة أيام من قبل إجر هيئة جودة التعليم والتدريب بمراجعة أداء المدارس الحكومية ب قامت إدارة
 طلبةاألخرى، واالطالع على أعمال النشطة المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واألوقد قام  مراجعين، ستة

مع  مقابالت التي تجرىالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن ال
  التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات.ويعرض هذا  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /التمامتدل على الشمول و  الجميع تقريًبا  /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 الكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على 

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد

 تدل على تجاوز الحد المتوسط أغلب/مناسب/مالئم/متفاوت مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية

 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  تفاوت عمليات التخطيط اإلستراتيجي؛ وانعكاسها
  .المدرسيبصورة مرضية على جميع مجاالت العمل 

  المرتفعة واإلتقان نسب النجاح انعكاس تفاوت
حيث  ،الدروسفي  الحقيقية مستوياتهمللطالب على 

ظهر  بعضهاو  بصورة مرضية،الدروس  أغلبجاءت 
في بعض دروس نظام معلم كما  ،أفضلبدرجة 
بصورة متدنّية في بعض في حين جاءت  الفصل،
 الحلقة الثانية.دروس 

  ثلثي مرضية في  بصورة التعليميةالعملية ظهور
في: فاعلية  تفاوتالنتيجة الدروس تقريًبا؛ 

فرص الو اإلدارة الصفّية، اإلستراتيجيات التعليمية، و 
 وتعزيز تقتهم، فيها مساهمة الطالبالمتاحة ل

االستفادة تفاوت  وكذلك، وتحملهم المسئولية، بأنفسهم
التعليمية بفئاتهم  احتياجاتهمتلبية  من التقويمات في

 .المختلفة

  برنامج  لطالبالمقدمة الفاعلة المساندة التعليمية
تفاوت المساندة المقدمة للطالب ، مع التفوق والموهبة

البرامج في  ، خاصةً ذوي التحصيل المنخفض
 لحلقة الثانية. ل المدرسّية

 وفاعليتها في تعزيز  مة األنشطة الالصفيةءمال
 خبرات الطالب المختلفة.

 وتفعيل  ،التواصل اإليجابي مع المجتمع المحلي
؛ مما ةيمشاركة أولياء األمور في الحياة المدرس
 .انعكس على رضا الطالب وأولياء أمورهم
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  ةوالمساندة المقدمة للطالب المتفوقين والموهوبين؛ في برامجهم الخاصبرامج الدعم. 

 .تعزيز خبرات أغلب الطالب باألنشطة الالصفية المتنوعة 

 المجتمع المحلي، وأولياء األمور، ومشاركتهم في الحياة المدرسّية؛ إثراًء لخبرات الطالب. التواصل مع مؤسسات       

 

 
 التوصيات

 من نتائج التقييم الذاتي، في تطوير الخطة اإلستراتيجية بالتركيز على أولويات التحسين بصورة أكبر،  االستفادة
 وتضمينها مؤشرات أداٍء أكثر دقة، وآليات واضحة للمتابعة.

  التعليم عمليتي  برامج رفع الكفاءة المهنّية في رفع مستويات الطالب األكاديمية في الدروس، وتطوير أثرمتابعة
 بالتركيز بصورة أكبر على: ،لتعلموا

  إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلةتوظيف 

 إدارة وقت التعلم بصورة فاعلة ومنتجة 

 لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحملهم المسئولية  ؛في الدروس إتاحة الفرص للطالب؛ للمساهمة بفاعلية 

 في الدروس واألعمال التقويم؛ في تلبية احتياجات الطالب التعليمية بفئاتهم المختلفة االستفادة من نتائج ،
 الكتابية.

  ومساندتهم في البرامج المدرسّية، خاصًة في الحلقة الثانية. ،ذوي التحصيل المنخفضدعم الطالب 

 المدرسّية، المتمثل في: ر التعلم، وفي المرافق دسد نقص الموارد البشرية المتمثل في: اختصاصي مركز مصا
   .المساحات المظللة

 

 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تعدد أساليب التقييم الذاتي، مع تفاوت االستفادة من
عند بناء  التطوير نتائجه في التركيز على أولويات

براز خصوصية بعض األقسام،  الخطط المدرسّية، وا 
دقة مؤشرات األداء، ووضوح  في: تفاوتالفضاًل عن 

 متابعة جودة التنفيذ.آليات 

  للفاعلية العامة لمستوى أدائهاتطابق تقييم المدرسة ،
مع  ،ومعظم مجاالت العمل في استمارة التقييم الذاتي

، والذي المراجعةم التي توصل إليها فريق األحكا
بواقعها المناسب يعكس وعي القيادة المدرسّية 

  المدرسي.
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  المهنية على أداء  التنميةتفاوت دقة متابعة أثر برامج
 المعلمين.

   القيادة الحديثةأنجزتها التحسينات التي كُّز ر  ت 
، وتحفيز بيئة العمل في تطوير، بشكل أكبر للمدرسة
 . العاملين

 تمثلت في التي  التحدياتبعض  مواجهة المدرسة
وشرطي  اختصاصي مركز مصادر التعلم،نقص 

مجتمع ثابت، وصالة رياضّية خاصة بالمدرسة، 
 .المساحات المظللةقلة  فضاًل عن
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  يحقق الطالب في الحلقتين األولى والثانية نسب نجاح
مرتفعة في االختبارات المدرسية واالمتحانات الوزارية 

-2016في جميع المواد األساسية في العام الدراسي 
%، وهي نسٌب 100% و92، تراوحت ما بين 2017

التي  ،رتفعة جًداتتوافق مع نسب اإلتقان المرتفعة والم
في الغالبية العظمى  %100% و67تراوحت ما بين 

باستثناء تدنيها في اللغة ، من المواد األساسية
 %.37بلغت حيث  ،اإلنجليزية بالصف السادس

  تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات
الطالب الحقيقية في قلة من الدروس الجيدة والممتازة، 

الحلقة األولى، كما في بعض دروس التي تركزت في 
مستوياتهم بصورة تعكس  نظام معلم الفصل، بينما

متفاوتة في أغلب الدروس، حيث جاءت في ثلثيها 
تقريًبا بالمستوى المرضي، في حين تباينت تلك النسب 
مع مستوياتهم في قلة من دروس المواد األساسية في 

المرتفعة الحلقة الثانية، على الرغم من نتائج الطالب 
 :في امتحاناتها، والذي يرجع إلى تفاوت الدقة في

 عمليات التصحيح، ومنح الدرجات فيها.
  يكتسب أغلب الطالب المهارات األساسية في الحلقة

األولى بصورة مناسبة، كما في مهارات القراءة 
الجهرية، والتعبير الشفهي، وفهم المضمون في اللغة 

عض المهارات، كمهارة العربية، مع تفاوت اكتسابهم لب
العد، والتمثيل بالنماذج في الرياضيات بالصف 
األول، ومهارات التحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية 

 بالصفين الثاني والثالث. 
 في  األساسّية يكتسب طالب الحلقة الثانية المهارات

أغلب المواد بصورة مرضية، كما في جمع األعداد 

اضية، والقراءة الجهرية العشرية، وحل المعادالت الري
والفهم في مادتي اللغتين العربية واإلنجليزية، وبالمثل 
في المعارف العلمية، كتصنيف الالفقاريات، ووظائف 
أجزاء الخليتين الحيوانية والنباتية، مع اكتسابهم 
مهارات الجمع الذهني بصورة أفضل بالصف الرابع، 
في حين يكتسبون بعض المهارات بصورة أقل، 

المعارف العلمية بالصف الخامس، وتطبيق القواعد ك
النحوية، كرفع الفعل المضارع المعتل اآلخر بالصف 

 السادس، وكذا مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية.

  تستقر نسب النجاح في مستوياتها المرتفعة بالحلقتين
ا األولى والثانية، في جميع المواد األساسية عند تتبعه

إلى  2015-2014اسية من خالل األعوام الدر 
2016-2017. 

  يتقدم الطالب بصورة مناسبة في معظم الدروس
واألعمال الكتابية، وبصورة أفضل في بعض دروس 
وأعمال نظام معلم الفصل، وفي الرياضيات بالحلقة 

التحصيل  والثانية، في حين يتقدم الطالب ذو 
المنخفض بصورة أقل في أغلب الدروس واألعمال 

 خاصًة في الحلقة الثانية.الكتابية، 

  يتقدم الطالب المتفوقون والموهوبون وفق قدراتهم
بصورٍة جيدة في برنامج التفوق والموهبة، كما يتقدم 
طالب صعوبات التعلم بصورة مناسبة في برنامج 

 ويتقدم الطالب ذو  في حينالتربية الخاصة، 
التحصيل المنخفض في الحلقة الثانية بصورٍة أقل في 
البرامج المدرسّية المقدمة لهم؛ نظًرا لتفاوت المساندة 

 المقدمة لهم فيها.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  اإلتقان.الطالب في اللغة اإلنجليزية بالصف السادس من حيث نسبة مستويات 

 بصورة أكبر مستويات الطالب في دروس المواد األساسية في الحلقة الثانية. 

 التحصيل المنخفض في الدروس واألعمال الكتابية، والبرامج المدرسية. والطالب ذو  التقدم الذي يحققه 

 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  في الحياة المدرسّية بصورة الطالب أغلب يساهم
"فسحة اإلبداع"،  برامجمشاركاتهم في مناسبة، ك

، وأنشطة اللجان، كالكشافة، فقرات اإلذاعة وقيادتهم
أغلب الدروس، إذ يظهرون ثقًة بأنفسهم في في كذا و 

، ويتفاعلون في األنشطة التحريرية، المناقشات
 دروس نظامفي الطالب ، كالمعلم المسئولياتويتولون 

ت مساهمتهم في بعض فاو ت، في حين تمعلم الفصل
دروس الحلقة الثانية، خاصًة من حيث تولي األدوار 

 والمسئوليات.

  يظهر الطالب وعًيا مناسًبا، ويلتزم أغلبهم السلوك
الحسن، حيث اتسمت األجواء المدرسّية بالهدوء، 
واالحترام المتبادل؛ انعكس على شعورهم باألمن 

، مع ظهور بعض المظاهر غير والسالمة النفسّية
المقبولة، كالكتابات غير الالئقة في دورات المياه، 

عدد عدم االنضباط؛ األمر الذي أدى إلى تعامل و 
أساليب غير مقبولة ب معهم محدود من المعلمين

 تربوًيا، تعالجها المدرسة باإلجراءات المناسبة.

 يبدي الطالب فهًما مناسًبا لقيم المواطنة، والثقافة 
ترديدهم السالم الوطني،  في البحرينية، تمثل

ومشاركتهم في المهرجانات الوطنية "كـالبحرين أواًل"، 

كزيارة "صرح الميثاق"، وتزيين البيئة  ،والرحالت
قامة معرض التراث  المدرسّية باألركان الشعبية، وا 

المدرسية واللباس الشعبي، ومشاركتهم في البرامج 
معرض ك ،إلسالمية لديهملتعزيز القيم ا ؛الداعمة

 "القيم السلوكية".

 وبمواعيد المنتظم، أغلب الطالب الحضور يلتزم 

وتقل نسب تأخرهم صباًحا، بخالف حاالت  الدروس،
الغياب الجماعي في أيام المناسبات غير من 

 الرسمية، التي تتابعها المدرسة باإلجراءات الالزمة.

  ،من يظهر الطالب قدرة مناسبة على التعلم ذاتًيا
مسابقات تفعيل المكتبة المتنقلة، والمشاركة في خالل 

، والتدريب على البحث العلمي، الصف اإللكتروني
، بدرجة أقلفي الدروس تظهر تلك القدرات غير أن 

لتمكين الرقمي، والبحث في المعجم كتوظيف أدوات ا
   في اللغة العربية.

  ظهرون مهارات ، ويبانسجاممًعا الطالب يعمل
في أغلب الدروس، وذلك بالتحاور مالئمة تواصلّية 

وتقويم األقران،  ،نقدالالمجموعات، وتقبل عمل  أثناء
اليات عفضاًل عن تفاعلهم واستمتاعهم في الف

 .المدرسّية الفسحةوأنشطة  ،الرياضية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير

  في الحلقة الثانية. خاصةً المسئولية وتحملهم  ،بثقة وحماسمشاركة الطالب 

 بصورة أكبر.ذاتًيا وقدرتهم على التعلم  ،دى الطالبالمهارات التواصلية ل
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  فاعلة  إستراتيجيات تعليميةن يالمعلمبعض يوّظف
التعلم كالدروس الممتازة والجيدة، قلة من ومتنوعة في 

والتمثيل، والمناقشة والحوار، واألسئلة من أجل  باللعب
 .التعلُّم، كما في بعض دروس نظام معلم الفصل

اإلستراتيجيات توظيفهم أغلب المعلمين في يتفاوت و 
ثلثي  في الدروس الُمرضية التي شّكلتالتعليمية 

الدروس تقريًبا، حيث يكون المعلم في أغلب أوقاتها 
محوًرا للعملية التعليمية، مع التركيز على الطالب 

، الذي علُّم الجماعيالمتفوقين، خاصة عند توظيف الت
، في حين ظهر وضوح المهام واألدوارتسم بعدم ا
وظيفهم لإلستراتيجيات التعليمية في قلة من الدروس ت

 بمستوًى أقل، خاصًة في الحلقة الثانية. 

  يستخدم المعلمون في أغلب الدروس الموارد التعليمية
المتاحة بصورٍة مناسبة، كالسبورات الفردية، والنماذج 
والمجسمات، وأوراق العمل، فضاًل عن توظيف 

ذكية؛ ساهمت في جذب التقنيات الحديثة، كالسبورة ال
 انتباه أغلب الطالب، وتفاعلهم بإيجابية فيها.

  يدير أغلب المعلمين دروسهم بصورٍة مناسبٍة من
، إال تقديمهاحيث التخطيط، والتسلسل المنطقي في 

، ذاتها لفاعلّيةاأّن استثمارهم وقت التعلُّم لم يكن ب
، أو اإلطالة في أهدافهاحيث سرعة االنتقال بين 

شطتها، على حساب التقويم الختامي بعض أن
الكتابي، أو االنتقال بين األنشطة دون التحقق من 
التعلم، في حين تأثر عدد محدود من الدروس بقلة 

لعدم  انضباط الطالب، وشعورهم بالملل؛ نتيجةً 
اإلستراتيجيات المقدمة، كما في بعض دروس فاعلية 

 اللغة اإلنجليزية.

  تحفيز وتشجيع  ن أساليبيالمعلمأغلب يوظف
تتناسب مع مرحلة الطالب العمرية، وتعزز من 
دافعيتهم نحو التعلم بصورة مناسبة، كالعبارات 

كما في  ،التشجيعية، والتصفيق، وصندوق الهدايا
 دروس نظام معلم الفصل بالصفين األول والثاني.

  ُيقّيم المعلمون أداء الطالب في أغلب الدروس
لشفهية والكتابية، والتقويم بأساليب تقويمية متنوعة، كا

باألقران، وتوظيف أدوات التمكين الرقمي "الكاهوت"، 
وتتم االستفادة من نتائجها في تلبية احتياجاتهم 

، كما في في بعض الدروس التعليمية بفئاتهم المختلفة
الدروس الممتازة والجيدة في الحلقة األولى، في حين 

 احتياجاتهملبية االستفادة من تلك النتائج في ت تتفاوت
، خاصًة للطالب المختلفة في بقية الدروس التعليمية

ذوي التحصيل المنخفض، الذين ال يحصلون على 
 الذي يساعدهم على التقدم فيها.  الكافي، الدعم

  يتيح أغلب المعلمين فرًصا مناسبًة لتنمية مهارات
ر، والتبرير، كالتفسيالتفكير العليا لدى الطالب، 

، والحساب الذهني، كما في بعض دروس واالستنتاج
العلوم والرياضيات بالحلقة الثانية، كما تتم مراعاة 

وذلك ، وتحدي قدراتهم بصورٍة متفاوتة، بينهم التمايز
عبر التدرج في عرض األهداف، وتقديم األسئلة 
الشفهية المفتوحة، واألنشطة الكتابية التي تتطلب 

لتفكير، كما في بعض دروس الحلقة االتركيز و 
إال أن التفاعل  األولى، والرياضيات في الحلقة الثانية،

مع تلك اإلجراءات في بعض الدروس اقتصر على 
الطالب المتفوقين، فضاًل عن األسلوب الموحد في 

األنشطة واألعمال الكتابّية، والتفاوت في  معظمتقديم 
عليها. وتقديم التغذية الراجعة ،تصحيحهاانتظام 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  نتاجية. التعلم وقتإدارة  بصورة أكثر فاعلية وا 

 ذوي التحصيل المنخفض منهم. فئاتهم، خاصةً جميع مساندة الطالب بفي  االستفادة من نتائج التقويم 

  الكتابية.مراعاة التمايز، وتحدي قدرات الطالب في األنشطة الصفية، واألعمال 

 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ُلبي المدرسة االحتياجات التعليمية للطالب، ت
من  بتطبيقها البرامج اإلثرائية والعالجية، مستفيدةً 

، كمشروع "اإلمالء التشخيصية نتائج االمتحانات
الموهبة اليومي"، لطالب الحلقة األولى، وبرنامج 

الفاعل والثري بالفعاليات، "كأسبوع الموهبة"،  والتفوق
و"أنا أحب الرياضيات"، وكذلك برنامج صعوبات 

ذوي التحصيل المنخفض الطالب التعلم، إال أن دعم 
 في الحلقة الثانية جاء بصورة أقل.بالبرامج المدرسّية 

  ُديم لبي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالب، بتقت
بصورة  ككوبونات المالبس، وتساندهم ،تالمساعدا
عندما تكون لديهم مشكالت، بتنفيذ الحصص  مناسبة

اإلرشادية، والبرامج المعززة للسلوك، كمشروع 
"سلوكي بصمتي"، ودراسة الحاالت الخاصة، 

 ومتابعتها، كحاالت التأخر الصباحي.
  ُأغلب الطالب  خبرات   الالصفيةُ  عزز األنشطةُ ت

اركتهم في أنشطة اللجان، كلجنة واهتماماتهم، بمش
برنامج ك، المدرسّية الفسحة وبرامجالتربية األسرية، 

المسابقات التي حققوا فيها مراكز "بمشاركتي أتميز"، و 
الدوريات في متقدمة، كمسابقة تحدي الرياضيات، و 

 ، كزيارة قلعة البحرين.الميدانيةالرياضية، والزيارات 
 لمنتسبيها، بتدريبهم  توّفر المدرسة بيئة صحية آمنة

على عملية اإلخالء، واإلسعافات األولية، وتنفيذ 

الفعاليات الصحية، كفعالية "أبطال الصحة"، ومتابعة 
حصر و ، المبانيالمقصف المدرسي، وصيانة 

الحاالت المرضية، ومتابعتها، والتواصل مع الجهات 
لتوفير احتياجاتها من المساحات المظللة،  ؛المختصة

لضمان والصالة الرياضية، وشرطي خدمة المجتمع؛ 
 أفضل النصراف الطالب. تنظيمٍ 

   ئ المدرسة طالبها الجدد بصورة مناسبة ُتهي
، وعقد ومرافقها باستقبالهم، وتعريفهم أنظمة المدرسة
للمراحل  الطالب اللقاءات مع أولياء أمورهم. وتعد

لصفوف  التعريفيةيمية التالية، بتنفيذها الزيارات التعل
 للمدارس اإلعدادية.الميدانية الحلقة الثانية، و 

  تدعم المدرسة الطالب ذوي اإلعاقة، بتهيئة البيئة
المناسبة، كتخصيص دورة مياه لهم، وتعيين جماعات 

خاصًة في  ،لمساندتهم، ومتابعتهم أكاديمًيا طالبية
 االمتحانات.

  الحياتية الطالبأغلب مهارات تعزز المدرسة، 
وعلى البحث  ،كتدريبهم على أدوات التمكين الرقمي

تعزيز تفاوت في المع العلمي في برنامج الموهبة، 
، كإعداد الوجبات في تلك المهارات في الدروس

 التربية األسرية.دروس 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  في الحلقة الثانية. صةً الطالب ذوي التحصيل المنخفض في البرامج المدرسية، خامساندة 

 ز المهارات الحياتية للطالب، بصورة أكبر.تعزي  
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تشاركية تركز على اإلنجاز لدى المدرسة رؤية
األكاديمي والتطور الشخصي للطالب، تم ترجمتها 

ا بصورة مناسبة في أغلب جوانب العمل عمليً 
 المدرسي.

  عدة أساليبتشخص المدرسة واقعها باستخدام ،
استمارات المدرسة وتوظيف (، SWOT) تحليلك

البحرينية المتميزة، مستفيدًة من النتائج في بناء 
التي ركزت في أهدافها العامة  ،اإلستراتيجيةخطتها 

نها أهداف ع، وقد انبثقت الرئيسة العمل على مجاالت
خاصة، تفاوتت من حيث دقة تركيزها على أولويات 

التي اإلتقان نسب التطوير، خاصًة المرتبطة برفع 
جاءت عامة وموحدة لجميع المواد الدراسّية، وال 

للغة ، كابعض الموادتتناسب مع خصوصية 
 اإلنجليزية.

  ،تعمل األقسام األكاديمية وفق خطة تشغيلّية عامة
ة خصوصي دون بروزجميع األقسام، أهدافها شملت 
بعض ب المتعلقة، خاصًة في خطوات العمل كل قسم

في  حسب ورودها التي تحتاج إلى تطويرنقاط ال
تقييمها الذاتي، كما تفاوتت فيها دقة مؤشرات األداء، 

على  ركزتوكذلك وضوح آليات المتابعة، التي 
على  من تركيزها أكبر ت العملإجراءا تنفيذمتابعة 
 .التنفيذجودة 

 الذاتي،  التقييم استمارة في المدرسة تقييمات تتطابق
المراجعة في الفاعلّية  فريق أصدرها األحكام التي مع

مما يعكس  ؛مجاالت العمل ، وأغلبالعامة للمدرسة
 بواقعها المدرسي.وعيها المناسب 

  ،تقوم المدرسة بحصر احتياجات المعلمين التدريبية
الداخلية والخارجية، الورش والدورات  بتقديموتلبيتها، 

، و"اإلدارة الصفية الناجحة"، "معايير الثقل": مثل
كما تقوم ، االبتدائيةبعض المدارس مع التعاون بو 

رات الصفية أداء المعلمين من خالل الزيا بمتابعة
بجلسات التغذية الراجعة، إال أن  المشفوعة، المتنوعة

في الزيارات  أداء المعلمينمتابعة أثر التدريب على 
دقة ، خاصًة من حيث ظهر بصورة متفاوتة الصفّية

 تقديم الملحوظات عليها.التقييم، و 

 المدرسية عالقات إيجابية مع كافة يادة تبني الق
كمشروع جداول  ،، وذلك بدعم المبادراتمنتسبيها

، وتبني سياسة العمل الضرب لطالب الحلقة األولى
بروح الفريق الواحد، كما تحفز المتميزين منهم 

الطابور  بالشهادات التقديرية، والتكريم أثناء
تفويضهم  إلىفي يوم المعلم، إضافة الصباحي، و 

كرئاسة لجنة األمن والسالمة،  ،ببعض الصالحيات
 التعلم.  مصادرهام اختصاصي مركز موالقيام ب

  ُلتعزيز تعلم  وظف المدرسة مرافقها ومواردها؛ت
الطالب بصورة مناسبة، كتوظيف مختبر العلوم، 

ومعمل التقانة والتربية األسرية، ، اإللكترونيوالصف 
رافق التعليمية، في توظيف بعض الم تفاوتمع 

على  توظيفهالذي يقتصر  كمركز مصادر التعلم
صالة مشتركة وجود على  عالوةً ، أنشطة الفسحة

 .المساحات المظللةفي نقص و 

  تتواصل المدرسة بصورة مناسبة مع مجموعة من
مؤسسات المجتمع المحلي؛ بما يعزز خبرات طالبها، 
كتعاونها مع جمعية بوري الخيرية في إقامة بعض 
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، وكذلك نادي حول السلوك المحاضرات التوعوية
 ،بوري الثقافي، كما تتواصل مع أولياء األمور

 جداول، كترتيب وتستجيب لبعض مقترحاتهم

 ،االمتحانات، فضاًل عن دمجهم في الحياة المدرسية
في إحياء يوم المعلم، وتكريم  القريةأعيان كمشاركة 

 ين.مالمعل
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في التركيز على أولويات التطوير في الخطط المدرسية، وفق مؤشرات أداء أكثر

 .لمتابعة جودة التنفيذواضحة  وآلياتدقة، 

 .متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين في الدروس 

 المتاحة بصورة أكبر. توظيف المرافق التعليمية  
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 بوري االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Buri Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1998 سنة التأسيس
 756مجمع  - 5602طريق  - 153مبنى  العنوان

 بوري/ الشمالية المدينة/ المحافظة 

 17644625 الفاكس 17643389 أرقام االتصال

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

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 373 المجموع - اإلناث 373 الذكور عدد الطلبة

 المتوسطينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنيين 3و ،إداريين 5 عدد الهيئة اإلدارية
 32 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 عامان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

  امتحانات وزارة التربية والتعليم للرياضيات في صفوف الحلقة الثانية، واللغة
 اإلنجليزية بالصف السادس.

 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب 
 - االعتمادية )إن وجدت(



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب
 14                                                                                      2017أكتوبر  5-3 – بوري االبتدائيّة للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

  2018-2017التعيينات في العام الدراسي: 

 لقسم اللغة اإلنجليزية 1لقسم العلوم، و 1 :معلمان أولّيان -

 نظام معلم الفصل.ل 1لعلوم، ل 1معلمان:  -
 


