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 المقدمة
 

نفذت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم والتدريب هذه المراجعة الخاصة وفق إجراءات مراجعة أداء 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 علية العامة للمدرسة "ممتاز"االف 

 

 مبررات استمرارية نفاذ حكم "الممتاز" على جودة أداء المدرسة
 

التشاركية ترجمت المدرسة مضامين رؤيتها  •
بصورة على اإلبداع والريادة المرتكزة الطموحة 

بالتوافق ؛ في جميع مجاالت العمل المدرسيمتميزة 
 .الحادي والعشرينمع مهارات القرن 

لديها، التميز تعي القيادة المدرسية بقوة مواطن  •
التطوير والتحسين؛ تحتاج إلى والجوانب التي 

، وجودة داملتأصيلها ثقافة التقييم الذاتي المست
مشاركة جميع بعملياته التي تعتمد كثيًرا على الدقة، 

 ،في نقدكمساهمة الطالبات  ،منتسبات المدرسة
برامج الدعم ، و تعلمهن :وتقييم مستوى جودة
مة مشروع "المقي  ل تفعياًل ، والمساندة المقدمة لهن

حديد الدقيق تالفي  كله ساهم ذلك"؛ الصغيرة
تي امتازت ال ،اإلستراتيجية خطتها بناءو  ،ألولوياتها

منهجية بإجراءاتها تطبيق و بواقعية أهدافها، 
 ،آليات متابعة دقيقةوفق  ،كاملمتبشكل و واضحة، 

ترتكز دائًما على قياس منتظمة  تقييميةوقفات و 
 .جودة األثر

تبذل القيادة المدرسية جهوًدا مكثفة في تمهين  •
من البرامج  متميزةالمعلمات، عبر تقديمها حزمة 

 ا، وتركز فيهالعالية لديها سقف التوقعاتتعكس 
 عبر ،المستجدات الحديثةواقع تطلعاتها، و على 
والزيارات  ،الجلسات التطويريةمنظومة من  تنفيذها
"إستراتيجية  ، مثل:الورش التدريبيةو  ،التبادلية
"، و"مساندة الفئات"، و"القراءة اإلبداعية"، الجيكسو

مشروع "المعلم عبر  وتمهين المعلمات الجدد
المرشد"، مع الدقة المتناهية في تقييم الزيارات 

، الصفية بالتركيز على إنجاز الطالبات األكاديمي
 .وقياس ومتابعة األثر

نظم القيادة المدرسية العمل المؤسسي الم ُترسخ •
بتأصيلها جودة األداء، باندماجها في مجتمعات 

، حيث تعمل على "كلنا قادة"تبنيها شعار التعلم، و 
يتحملن  ،من منتسبات المدرسة خلق صفوف قيادية

واألسابيع قيادة اللجان والمشروعات، المسئولية، ك
سدًّا  ؛تفويض الصالحياتو ، ، وأيام التميزالتربوية

 ،لرياضياتا ألقسام: لنقص المعلمات األوليات
والعلوم، واللغة اإلنجليزية، مع تحفيزهن بوسائل 
عدة، كاالحتفاء بأسمائهن في "يوم المعلم"، وتبنيها 
مبادراتهن كمشروع "المكتبة البشرية"، وشحذ هممهن 

"الطالب  كبحث ،في إجراء البحوث اإلجرائية
 القرين".

رسة تميزت استمارة التقييم الذاتي التي أعدتها المد •
بدقتها العالية في محاكاتها الواقع الفعلي للحياة 
المدرسية، وتطابقت تقييماتها في جميع المجاالت 

 مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة.
تتوافق نسب نجاح الطالبات العالية في جميع المواد  •

، مع 2018-2017األساسية في العام الدراسي 
التي تراوحت جدًّا نسب اإلتقان المرتفعة والمرتفعة 

المواد %، مع أفضليتها في 92و ،%65ما بين 
 - مخرج المدرسة - الصف السادس األساسية في

 حين مقارنتها بالصفوف األخرى.
في  األعمال الكتابيةفي  عالًيالبات تقدًما تحقق الطا •

الحلقة األولى، وكذا طالبات الحلقة الثانية في 
العربية بالصفين الرابع والسادس، أما  العلوم، واللغة
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األعمال الكتابية في بقية الصفوف فيتقدمن فيها 
 دًما جيًدا.تق

تتقدم الطالبات وفق قدراتهن بصورة بارزة في  •
المدرسية، البرامج المشروعات و الدروس، وفي 

الشريحة يمثلن الالتي  –خاصة الطالبات المتفوقات 
كما  ،"رحلة بحث" كمشروع –األكبر من الطالبات 

 ،يحرزن مراكز متقدمة في المسابقات الخارجية
كتابة " ،األول والثاني في مسابقة نكفوزهن بالمركزي
تتقدم طالبات صعوبات التعلم، و ، "القصة القصيرة

تي لغتهن األم غير العربية، وذوات التحصيل والال
في الدروس، وفي برامجهن  واضًحااألقل تقدًما 

 ".اقرأأقرأ "علمتني القراءة"، و"، مثل، المساندة

مستويات متميزة في الدروس، حيث  الطالبات تبرز •
المهارات على توظيف  الفتةً  يظهرن فيها قدرةً 

رسم المجموعة  فيبارًزا  بشكل عام، وتمكًنااللغوية 
حل المسائل اللفظية بأسلوب الشمسية في العلوم، و 

 هنإلى جانب توظيف، حل المشكالت في الرياضيات
عند التفكير الناقد  ، مثل:بكفاءة عالية مهارات التعلم

 في المواقف الناقدةأدوار الُمقيمة و قيامهن ب
إضافًة إلى بروز قدراتهن الفائقة على  التعليمية،

استخدام التقنيات الرقمية واإللكترونية بتفعيلهن 
 والحديقة الرقمية للتعلم الذاتي،البوابة التعليمية، 

فعالية المشاركة في ، و (Skype)وبرنامج 
(Techno race). 

تجلى في الذي القويم،  هنالطالبات بسلوك تتميز •
والتزامهن الواعي للقوانين  ،انضباطهن الذاتي
وحضورهن المنتظم للمدرسة، واألنظمة المدرسية، 

بانضباطي "الذي عززته المدرسة بتنفيذ مشروع 
واحترامهن البارز دكان أم أيمن"،  -أزيد نقاطي 

مع بعضهن الواضح ، وتجانسهن األخرياتآلراء 
مع اختالف ثقافاتهن وأعراقهن، وقدرتهن العالية 

؛ كل الدراسيةالمتطلبات والمهام ع التعامل معلى 

، الهادفةالبرامج السلوكية المدرسة بعززته  ذلك
قدوة"، و"قالدة التميز"، و"ملكات اآلنسة " مثل:

 الحوافز".

قيم وتقديًرا عالًيا ل ،قويًّاتظهر الطالبات وعًيا  •
المواطنة والقيم اإلسالمية، بتحملهن المسئولية 

المسئولية و  ،االجتماعية في الحياة المدرسية
عبر مساهماتهن  ، وذلكفي بيئاتهن المجتمعية

مشروع "طريقي  كمشاركتهن في ،الوطنية والدينية
"، لقرآن الكريمل "عائشة الجامع :للجنة"، ومسابقتي

و"المواطنة الرقمية"، وبرنامج "قراءات وطنية"، 
على إحرازهن  ومهرجان "البحرين تستاهل"، عالوةً 

كأس التميز في العمل التطوعي في خدمة المجتمع 
ي من أجل وطني"، "باقة الزهرات"، ومشروع "تطوع

 و"مقلمة الخير".

تبادر الطالبات بتولي األدوار القيادية بدافعية كبيرة،  •
بمشاركاتهن الالفتة  ،وقدرة عالية على صنع القرار

ريادتي"،  ومشروع "قيادتيفي برنامج "قائدات الغد"، 
دورهن التوعوي والتنظيمي في المجلس وفي 

فعاليات الطابور لالمتميزة قيادتهن و  ،الطالبي
واألسبوع ، وأنشطة الفسحة المدرسية ،الصباحي

مثل:  ،اللجان المختلفةفي و "، رقميًّاالتربوي "أتمكن 
"سواعد اإلشراف"، و"زهور االحتياط"، إضافة إلى 

للفوز بمراكز متقدمة في المسابقات  ؛تنافسهن
كما في مسابقة "المذيع الصغير"،  ،الخارجية

 و"اإلبداع الرقمي".
صحيًّا تبدي الغالبية العظمى من الطالبات وعًيا  •

عبر مشاركتهن في مشروعات عالًيا،  وبيئيًّا
على نظافة  تهنمحافظ"عالم نقي"، و  ، كــــاليونسكو

سهاماتهن ، ةمدرسال بتنفيذ  ،ة زميالتهنفي توعيوا 
 ترشيد استهالكمشروع "الكهرومائية" الخاص ب

اهتمامهن الواضح إضافة إلى ، الكهرباء والماء
بالمحافظة على صحتهن والعناية بمظهرهن 
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مثل: "اآلنسة  بالمشاركة في المشروعات الصحية،
و"اآلنسة ، "تغذية"، و"نجمة أم أيمن للغذاء الصحي

 .الصحي"توعية"، و"ملكة الغذاء 

في  استمتاع، وحماس كبيرينتتنافس الطالبات ب •
(، ويتمتعن بروح (Happy faceمشروع 

ق االبتكار واإلبداع   بإعداد قصص  الخالا
لكترونية من قبل "المبرمجة الصغيرة"، وتدوير إ

سينما منزلية، ل مجسمإنتاج الخامات البيئية في 
أثر "مثل،  إضافة إلى إعداد البحوث اإلجرائية،

اإلدمان اإللكتروني على جوانب النمو النفسية 
وحصولهن على جائزة اإلبداع في والسلوكية"، 

التعلم اإللكتروني، ومبادرتهن في طرح أفكارهن 
 في فعالية "مدرستي أحلى بفكرتي".

إستراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة، توظف المعلمات  •
، العملية التعليميةكانت الطالبة فيها هي محور 

التعلم باللعب، وتمثيل األدوار، والقبعات الست، ك
والتعلم الذاتي، والتعلم باالكتشاف، والتعلم التعاوني 

يعززن عمليات التعلم بتفعيلهن كما وار، األدالمحدد 
التعليمية المختلفة بصورة شائقة، والمصادر الموارد 

والنماذج ، ةالتعليمي واألفالم، كالسبورة التفاعلية
بث الحيوية في األمر الذي ساهم في  ؛المحسوسة

وعزز مستويات  التعلمية، المواقف التعليمية،
ا، لغويًّ وتمكينهن مشاركة الطالبات العالية، 

 .تفوق التوقعات كثيًرا، في الدروس بصورة وحسابيًّا
، دروسهن بصورة منظمةفي إدارة المعلمات  تتميز •

التسلسل المنطقي في الشرح، ومنتجة، حيث 
ووضوح ، عالية واستثمار وقت التعلم بكفاءة

إثارة دافعية إضافًة إلى ، ادات والتوجيهاتاإلرش
تتالءم مع  ،متنوعة فاعلة تحفيزبأساليب  الطالبات

مرحلتهن العمرية، كالتحفيز اللفظي، والصيحات 
 كل ذلكوالنجوم؛ ، التشجيعية واألناشيدالجماعية، 

في الدروس،  انعكس على تحقيق اإلنتاجية العالية

وزيادة دافعية الطالبات الذاتية نحو المشاركة 
 الفاعلة.

 أدوات التمكين الرقمي توظيف تمكين الطالبات من •
توظيف "مكتبة أم أيمن الرقمية"، و بتفعيل مشروع 

((Google عنبحث  إجراء ك ،ثو في البح 
وتفعيل البوابة  ،الفيروسات في الحاسوب موضوع

تدعم المعلمات تعّلم كما  التعليمية اإللكترونية،
متنوعة  وأعمال كتابية بأنشطة الطالبات، بتكليفهنا 

بالتصويب  وتتابع، تتحدى قدراتهن ،متمايزةو 
المنتظم المعزز بالدرجات، والتي ظهرت بصورة 

نظام معلم الفصل، واللغة أعمال في  ، خاصةمتميزة
 العربية، والعلوم.

فاعلة، توظف المعلمات أساليب تقويم متنوعة  •
كالتقويم الشفهي والتحريري بنوعيهما الفردي 

والتقويم الذاتي، مع بروز التميز في تقويم  والجماعي
إلى جانب التقويمات اإللكترونية باستخدام ، األقران

(، Kahoot(، و)zip gradeتطبيقات: )
التغذية  وتقدم(، (QR - code(، و(Plickersو

االستفادة يتم و حول عملية التعلم، الراجعة المباشرة 
في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات  هانتائجمن 

، بخالف تفاوت ومساندتهن على اختالف فئاتهنا 
عدد في  مساندة الطالبات ذوات التحصيل األقل

 .الحلقة الثانية دروس منمحدود 
وفق ، جميع الطالباتاحتياجات تلبي المدرسة  •

، وذات صلة وثيقة موجهة واضحة منهجية
 ريادية بتنفيذها مشروعاتباحتياجاتهن التعليمية، 

"لغتي العربية ، و"سمو بلغتيأ: "، مثلوبرامج متميزة
لتطوير مهارات القراءة في ؛ لغتي" يًدا بيد"، و"أنت  

المتفوقات الطالبات تحتضن كما العربية،  اللغة
"اكتشف  :مشروعي   فيبإشراكهن ، بارعةبصورة 
 إلى انيهدف ينلذل؛ ا، و"أنا ألعب بذكاء""اإلبداع

في و ، لديهن التفكير اإلبداعي صقل مهارات
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 ،فيها المراكز األولى نالمسابقات التي حقق
"، و"التحدث عن كتابة القصة القصيرة" :كمسابقتي

الطالبات وتساند "، شخصية مهمة باللغة اإلنجليزية
 ،ببرامجها الخالقةالالتي لغتهن األم غير العربية 

بجدي ترتقي لغتي العربية"، "و "التوأمة" مثل:
تطبيق مشروع "أتعلم من أجل ابنتي" ألولياء بو 

في أمورهن؛ بهدف تقديم الدعم والمساندة لهن 
 طالبات صعوبات التعلمعالوة على دعم المنزل، 
الطالبات تحظى  كما ،"لسان عربي مبين" بمشروع

بدعم مميز عبر مشروعات  األقلذوات التحصيل 
 .، و"خذوا بيدي""القراءة المشتركة" :كمشروعي  عدة، 

تدعم المدرسة احتياجات الطالبات المادية  •
المقصف،  قسيمةكتقديم ؛ بصورة متميزة والشخصية

يقة للجوانب النفسية بمتابعتها الدقوالقرطاسية، و 
الهادفة والمعززة  المشروعاتتنفيذها والسلوكية، ب

للسلوك اإليجابي، مثل: "قيمي أخالقي"، و"كنوز 
السلوك"، وتساندهن عند تعرضهن للمشكالت، 

شراف"، وتهيئ طالباتها سواعد اإلبتفعيل برنامج "
بأسبوع التهيئة الترفيهي اإلرشادي، الحافل الجدد، 

المسابقات، والتمثيليات، و بالفعاليات الترفيهية، 
"كيف  مشروعتنفيذ إضافة إلى ادية، واألنشطة اإلرش

طالبات الالتي لغتهن األم لل أتحدث اللغة العربية"
 ، قبل التحاقهن بالمدرسة.غير العربية

بصورة بارزة  الموهوبات المدرسة الطالبات تحتضن •
بداع"، و"رحلة إ"لمسة  ات عدة، منها:مشروعب

؛ الذي يهدف إلى و"لنحلق في عالم القراءة" ،بحث"
كاإللقاء والتمثيل، وتثري  ،مواهبهن األدائيةإبراز 

 ،المدرسة خبرات الطالبات ومواهبهن وفق ميولهن
واهتماماتهن بحزمة متنوعة من األنشطة الالصفية 

 كأسبوع األسابيع التربوية، ضمن أنشطة فعلةمال
نتعلم"، واللجان الطالبية، مثل:  ،نلعب ،"نمرح

"روائع النغم"، و"المكتشفة الصغيرة"، 
المسابقات، الالتي و و"االختصاصية الصغيرة"، 

في المركز األول يحققن فيها مراكز متقدمة، ك
 مدارس العربي على مستوى القراءةمسابقة تحدي 

تأصيلها ثقافة القراءة في  مملكة البحرين؛ كنتيجة
"، الُقرااءمشروع "خطى المجتمع المدرسي، بتطبيق 

 ."الراوي"، و"القراءة للجميع" :وبرنامجي  

تعمل جميع منتسبات المدرسة في بيئة صحية آمنة،  •
اهتماًما لجنة السالمة والصحة فريق ولي يحيث 

رغم  –بالًغا بالصيانة الدورية للمباني التعليمية 
الوعي الصحي بالفعاليات  المدرسة وتعزز ،قدمها

: "اآلنسة كمشروعي  والمشروعات الصحية المتميزة، 
، إضافًة إلى المتابعة تغذية"، و"مدرستي الالمعة"

الحثيثة لدخول الطالبات وانصرافهن وفق آليات 
 .خالءاإل عملية هن علىتدريبواضحة، و 

من رعاية متميزة؛ باإلعاقة الحركية تحظى طالبات  •
، لهن الماديةواإلمكانيات حيث توفير التجهيزات 

داخل إلى والسماح بدخول سيارات أولياء أمورهن 
وتخصيص صفوف حفاًظا على سالمتهن،  المدرسة

عاقتهن، وتشاركهن في الفعاليات الداخلية  تتناسب وا 
 ،فعاليات الطابور الصباحي تهنوالخارجية كقياد

مما والمشاركة في فعالية اليوم العالمي لإلعاقة؛ 
 .اندماجهن في الحياة المدرسية سهل
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 جوانب القوةأبرز 

وتأصيل تجويد األداء والتجاوب المتميز لنتائج التقييم الذاتي الدقيق، وترجمة رؤية المدرسة  ،وعي القيادة المدرسية •
 في جميع مجاالت العمل المدرسي. التشاركية المؤكدة على اإلبداع والريادة بقوة

َنُد إليهن ما و  ،مستويات الطالبات األكاديمية المتميزة في الدروس • أعمال، وتقدمهن الالفت في البرامج المدرسية، من ُيس 
بداء وقدرتهن البارزة على النقد البناء   .الرأيوا 

مع مرحلة الطالبات  تتالءمالتشويق، و  ،تعليمية فاعلة، سمتها التنوعومصادر توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم، وموارد  •
؛ ساهمت في تمكينهن من المهارات اللغوية والقرائية والحسابية التعلم العمرية، وترتكز عليهن كمحور رئيس لعملية

 بصورة متميزة.

وتجانسهن مع أقرانهن في ظل اختالف الثقافات واألعراق،  ،مواقف الطالبات الذاتية نحو التعلم، وسلوكهن القويم •
بشكل مسئول خاّلق  ،التعليمية وقدرتهن العالية على التعامل مع الضغوطات والتحديات، واستخدام المصادر والموارد

 والعشرين.الحادي مع مهارات التعلم في القرن يتوافق مبدع 

ريادة المشروعات والبرامج الهادفة التي ساهمت بصورة جلية للطالبات، و  تمّيز البرامج التعليمية، واإلرشادية المقدمة •
خاصًة الطالبات الالتي  بمختلف فئاتهن وفق منهجية مدروسة، التعليمية هنتلبية احتياجاتالشخصي، و تطورهن في 

 .لغتهن األم غير العربية

 
 

 أبرز المشروعات المتميزة
وتطوير قدرات وكفاءات جميع منتسبات المدرسة، بتطبيق  ،الثانية القيادية الصفوفكلنا قادة"، برنامج يهدف إلى بناء " •

مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية، وتفعيل مجتمعات التعلم؛ بهدف تحقيق االستدامة والتنافسية وترسيخ مفهوم 
 .عمل مدرسي متكامل ا أثمر خلق منظومةمالقائد الحقيقي؛ م

هدف إلى تنمية المهارات القيادية لدى الطالبات، بتنفيذ حزمة واسعة من المشروعات "قائدات الغد"، برنامج ي •
لدى الطالبات، وأدى  القيادة  وحس   التنافسية   روح   ي: "اآلنسة قدوة"، و"االختصاصية الصغيرة"؛ مما عزز من  كمشروعَ 

 اللجان، وورش العمل، والفعاليات.إلى مشاركاتهن المتميزة في قيادة 

لغتي"، برنامج يهدف إلى إكساب الطالبات المهارات األساسية في اللغة العربية، خاصًة الطالبات الالتي لغتهن "أنت  •
األم غير العربية، بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الداعمة، مثل: "لغتي العربية يًدا بيد"، و"بجدي ترتقي لغتي 

ا أثمر تقدًما واضًحا في مستوياتهنا األكاديمية، فضاًل عن تمكن م"؛ مالعربية"، و"لنحلق في عالم القراءة"، و"التوأمة
المشاركة والموهوبات من توظيف المهارات اللغوية في إثراء اإلبداع الفكري واإلنتاج العلمي، و  ،الطالبات المتفوقات

 وتحقيقهن مراكز متقدمة فيها. ،المسابقات الداخلية والخارجيةفي 
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يهدف إلى تأصيل ثقافة القراءة في المجتمع المدرسي، بتطبيق مجموعة من البرامج، مثل: "خطى القراء"، مشروع  •
بهدف التميز  ؛من المثابرة اوبذلهن مزيدً  ،"الراوي"، و"القراءة للجميع"؛ مما ساهم في زيادة شغف الطالبات بالقراءة

قليميًّا والتنافسية، وأدى إلى مشاركاتهن في المسابقات الداخلية والخارجية، وتحقيقهن مراكز متقدمة فيها  .محليًّا وا 

كسابهن المهارات التكنولوجية؛ األمر الذي ساهم رقميًّا"مكتبة أم أيمن الرقمية"، مشروع يهدف إلى تمكين الطالبات  • ، وا 
والتنافسية في استخدام التكنولوجية الحديثة في مختلف األنشطة والمواقف  ،واالبتكارية ،داعيةفي تنمية قدراتهن اإلب

 .(Techno Race) ، وفعالية(Skype)التعليمية، كمشاركاتهن المتميزة في برنامج 

، يهدف إلى توعية جميع منتسبات المدرسة بمخاطر التغير المناخيالذي "عالم نقي"، أحد مشروعات اليونسكو  •
دراكهن بتلك القضية، كمساهمتهن  في وضع وأضرار التلوث؛ األمر الذي ساهم في تنمية وعي الطالبات البيئي وا 

عادة التدوير، وترشيد استهالك الماء والكهرباء بتفعيل مشروع "الكهرومائية".  البدائل لزيادة الرقعة الخضراء، وا 

 ،صحيًّالكة الغذاء الصحي"، مشروعات تعنى بتوعية الطالبات "نجمة أم أيمن للغذاء الصحي"، و"اآلنسة توعية"، و"م •
وتنمية السلوكيات اإليجابية نحو تناول األطعمة الصحية، وتعويدهنا على االهتمام بصحتهن الجسدية، والعناية 

، وااللتزام   كنمط بالحياة. ،بهبمظهرهنا

السلوك القويم، واالنضباط الذاتي، وغرس االتجاهات "قالدة التميز"، و"ملكات الحوافز"، مشروعان يهدفان إلى تعزيز  •
والسلوكيات الصحيحة لدى جميع الطالبات، وتحفيزهن على العمل بروح الفريق الواحد؛ مما أكسب الطالبات قيًما 

 سلوكية إيجابية متميزة.

دكان أم أيمن"، مشروع يهدف إلى تشجيع الطالبات على الحضور المبكر إلى المدرسة،  - "بانضباطي أزيد نقاطي •
 .لديهنوتحفيزهن على االلتزام بالقوانين المدرسية وأنظمتها؛ مما عزز من الروح التنافسية 

 
 

 التوصيات
 فيمواصلة تطبيق الممارسات والعمليات التربوية المتميزة في جميع مجاالت العمل المدرسي؛ لضمان االستمرارية  •

 المستويات العالية، والتطوير المتميز المتالحق.

 محليًّاوالنوعية على أوسع نطاق؛ للمساهمة في االرتقاء بمستوى األداء العام  ،المبادرة في نشر المشروعات الريادية •
قليميًّا  األم غير العربية. نلغته الالتي الطالبات، السيما المشروعات المرموقة لدعم وا 

: الرياضيات، والعلوم، واللغة اإلنجليزية.ألقسامنقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات  سد   •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات :1 ملحق
 

 

 أم أيمن االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Um Ayman Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1961 سنة التأسيس

 318مجمع  – 1812طريق  – 973مبنى  العنوان

 المنامة/ العاصمة المدينة/ المحافظة

 17291829 الفاكس 17294707 أرقام االتصال

 ayman.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 302 المجموع 302 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 المتوسط.تنتمي معظم الطالبات 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 3 3 2 2 2 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11)الثاني 

 - (12الثالث )

 ( فنيات7)و( إداريات، 6) عدد الهيئة اإلدارية

 38 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات (7) في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية

والتعليم في الرياضيات بصفوف الحلقة الثانية، واللغة امتحانات وزارة التربية  •
 اإلنجليزية بالصف السادس.

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

 .2019-2018في العام الدراسي مديرة مدرسة مساعدة جديدة تعيين  • المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


