
 2017البحرين  مملكة - جودة التعليم والتدريب جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لهيئة© 

 
 
 

 
 

 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

 تقرير المراجعة

 

 

 

 الرفاع الغربي االبتدائية للبنين درسةم
 الجنوبية المحافظة – الرفاع الغربي

 مملكة البحرين
 
 

 
 2017أكتوبر  5-3تاريخ المراجعة: 

SG086-C3-R128 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 1                                                                               2017أكتوبر  5-3 – الرفاع الغربي االبتدائية للبنين مدرسة –تقرير المراجعة 

 المقدمة

 

أيام من قبل  إجراء هذه المراجعة على مدار ثالثةهيئة 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، ثمانية

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 الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

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

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على ا

 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(

 
 

 ض  مر " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  ية التشغيلالخطط و  الخطة اإلستراتيجيةانعكاس أثر
 .المدرسي مجاالت العمل جميع علىمرضية  بصورة  

  تفاوت الطالب في اكتساب المهارات األساسية في
في  مناسبة، المواد الدراسية، والتي ظهرت بصورة  

دروس أغلب دروس نظام معلم الفصل، و  معظم
الدروس  من في حين جاءت في قلة   الحلقة الثانية

اللغة العربية، والرياضيات  كما في ،أقل بمستوىً 
 .الصف الخامس ، خاصةً بالحلقة الثانية

 إستراتيجيات التعليم والتعلم،  في توظيف تفاوتال
والتفاوت في االستفادة من وقت التعلم،  واستثمار

، لطالبلالتعليمية مساندة وفي تقديم ال، التقويم نتائج

الطالب ذوي التحصيل المنخفض، والطالب  خاصةً 
 غير العربية.األم الذين لغتهم 

  لطالب، مشاركة افية لالكاالتفاوت في إتاحة الفرص
 ماألدوار القيادية، وتعزيز ثقته هم، وتوليفي األنشطة

 داخل الدروس وخارجها. مبأنفسه

   اإلسالمية، ل أغلب الطالب قيم المواطنة، والقيم تمث
 .هم الحضور إلى المدرسةمالتز إلى انتظامهم وا إضافة

 المدرسة رضا الطالب وأولياء أمورهم عمَّا تقدمه ،
صف الدمج،  :لطالبورعايتها  في دعمها خاصةً 

 البرامج المقدمة لهمفي  ،والنطقصعوبات التعلم، و 
 .فاعلة بصورة  
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  :واضطرابات النطق والتخاطب ،م، وصف الدمجصعوبات التعل  التقدم الذي يحرزه طالب. 

   مناسبة ل أغلب الطالب قيم المواطنة، وفهم الثقافة البحرينية والقيم اإلسالمية بصورة  تمث. 

 .انتظام معظم الطالب الحضور إلى المدرسة 

 
 

 التوصيات
   والرياضيات بالحلقة ا، وتنمية المهارات األساسية لديهم، خاصًة في اللغة العربية رفع مستوى إنجاز الطالب أكاديمي

 الثانية.

 محوًرا للعملية فيها الطالب  يكونستراتيجيات تعليم وتعلم؛ إ وظيفتومتابعة أثرها في  ،تطوير برامج التنمية المهنية
 بالتركيز على: ،التعليمية

 في التخطيط للدروس واألنشطة ا، واالستفادة من نتائجهةالتقويم الفاعلأساليب  –

الطالب ذوي التحصيل المنخفض، والطالب  خاصةً  ،فئاتهم داخل الصفوف وخارجهالطالب بمختلف امساندة  –
 أكبر الذين لغتهم األم غير العربية بصورة  

 .إنتاجية أفضل؛ لضمان تحقيق التعلم بفاعلية وقتإدارة  –

  األدوار القيادية داخل الصفوف وخارجها. هم، وتوليهمنفسأبالطالب إتاحة المزيد من الفرص؛ لتنمية ثقة 

 وجميع المواد األساسية، واإلرشاد  ،المعلمين األوائل لنظام معلم الفصل :سد نقص الموارد البشرية المتمثل في
 ممرض.الم، و مركز مصادر التعل   واختصاصياالجتماعي، 

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تفاوت ترجمة رؤية المدرسة التشاركية في مجاالت
المرتبطة بالممارسات  العمل المدرسي، خاصةً 

نجاز الطالب أكاديمًيا.  التعليمية، وا 

 ةدقال من حيثالتقييم الذاتي، ات مالءمة عملي 
تحديد  في متفاوتة بصورة   هاوانعكاس أثر شمول، الو 

أولويات العمل المدرسي في الخطة اإلستراتيجية، 

 فيما يتعلق ة التنفيذ، خاصةً ومتابع وخطط األقسام،
 المهنية للمعلمين.التنمية برامج بمتابعة أثر 

  ،تفاوت تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي
 جميعَخُلَص إليها فريق المراجعة في مع األحكام التي 

 مجاالت العمل المدرسي.
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 الواضحة في البرامج التعليمية الداعمة  التحسينات
طالب: صف الدمج، وصعوبات التعلم، ة لمساندوال

 .والنطق والتخاطب
  َّلت في: تفاوت مواجهة المدرسة تحديات عدة، تمث

 الطالب في اكتساب المهارات األساسية، خاصةً 

 يشكلون ذينوالالطالب الذين لغتهم األم غير العربية 
نقص إلى  % من طالب المدرسة، إضافةً 30نسبة 

المعلمين األوائل في الحلقتين، ونقص اإلرشاد 
م، ي مركز مصادر التعل  صصاتخااالجتماعي، و 

 ممرض.الو 
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  ًتصل إلى ا يحقق الطالب نسب نجاح مرتفعة جد
العام في في المواد األساسية % 100الدرجة الكلية 

 .2017-2016الدراسي 

  نسب إتقان مرتفعة الحلقة األولى طالب يحقق
عة جًدا في جميع المواد األساسية، توافقت مع ومرتف
%، جاء 84% و62تراوحت ما بين النجاح، و نسب 

أقلها في اللغة العربية بالصفين الثاني والثالث، 
 .وأعالها في اللغة االنجليزية بالصف الثالث

  بين  ،طالب الحلقة الثانية نسب إتقان متفاوتةيحقق
أعالها في العلوم جاء  ومرتفعة جًدا، نسب  مرتفعة

%، وبين نسب  77بالصف الرابع بنسبة بلغت 
لصف السادس باأقلها في الرياضيات متوسطة جاء 
مع نسب ت تفاوت هي نسبو  %،52بنسبة بلغت 

في اللغة العربية  النجاح المرتفعة جًدا، خاصةً 
بالصفين الرابع والخامس، وفي اللغة اإلنجليزية، 

 .لسادسوالرياضيات بالصفين الخامس وا
  نتائج الطالب في االختبارات المدرسية تعكس

أغلب الطالب في واالمتحانات الوزارية؛ مستويات 
يتفاوت انعكاسها مع  الدروس الجيدة القليلة، بينما

لت أكثر والتي شكَّ ، ةلدروس المرضيامستوياتهم في 
في ياتهم مستو في حين لم تعكس ، ثلثي الدروسمن 

 .القليلة الدروس غير المالئمة

  لمهارات األساسية الحلقة األولى ايكتسب طالب
حيث ، بين المستويين الجيد والمرضي متفاوتة بصورة  

، الصف الثالثبالمهارات العلمية في  ظهرت جيدة
معرفة أجزاء النبات واحتياجاته، ومهارات القراءة ك

وتكوين جمل  ،الجهرية، واستنتاج معاني الكلمات

راءة القمهارات أغلب في مفيدة بالصف الثاني، وكذا 
اللغة اإلنجليزية، بالصفين األول والتعبير الشفهي في 

مهارات مرضية في  بصورة  والثاني، في حين ظهرت 
القراءة والتعبير الشفهي، وفهم مضمون النص، 

 .ومهارة قراءة األعداد وكتابتها بالصف الثالث

  ميع مهارات القراءة جيكتسب طالب الحلقة الثانية
 ،والكتابة باللغة اإلنجليزية، والمهارات العلمية

ف على مجموعة الالفقاريات، ودورة حياة عر  كالت  
متفاوتة  بصورة  ويكتسبون ، مرضية بصورة  الخلية 

، ة النحويةلقاعداستنتاج كا، للغة العربيةمهارات ا
المهارات و  ،العامةفكرة الصياغة استخالص و و 

 ،الضرب وعمليةكإيجاد المنوال والوسيط،  ،الرياضية
السادس الصف ب التمثيل البيانيتمكنون من يحين في 

توظيف جاء اكتسابهم لمهارة هذا وقد  .جيدة بصورة  
بالصفين الخامس القواعد النحوية في اللغة العربية، 

والسادس، ومهارة إيجاد المنوال والوسيط، وجمع 
 مستوىً ب والرابعالصفين الخامس بالكسور العشرية، 

 غير مالئم.

  عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من
، تستقر نسب 2017-2016إلى  2014-2015

النجاح المرتفعة في جميع المواد األساسية، كما 
تستقر في جميع المواد األساسية عند االنتقال بين 

 .األولى والثانية الحلقتين

   الدروس ثلثي  في مرضية   يتقدم أغلب الطالب بصورة
 بصورة  جاء تقدمهم في حين األعمال الكتابية، في و 

بالحلقة الدروس األقل فاعلية بعض في  غير مالئمة
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بالصف  في اللغة العربية والرياضيات كماالثانية، 
 .الخامس

 متفاوتة، حيث  بصورة   وفق قدراتهمالطالب  يتقدم
 النطقو صعوبات التعلم، و صف الدمج  :يتقدم طالب
جيدة في البرامج المساندة، بينما  بصورة   والتخاطب،

مناسبة، في  يتقدم المتفوقون والموهوبون بصورة  
طالب الحين يتقدم في البرامج اإلثرائية والدروس، 

التحصيل المنخفض والطالب الذين لغتهم األم  وذو 
 .أقل غير العربية بصورة  

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الحلقة الثانية.باللغة العربية والرياضيات في  خاصةً  ،ساسيةمهارات الطالب األساسية في المواد األ 

 الذين والطالب الطالب ذوي التحصيل المنخفض،  فق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصةً و  قدم الطالب ت
 غير العربية.لغتهم األم 

 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  مناسبة   بصورة  يشارك الطالب في الحياة المدرسية 
األدوار  يهمتوللت في تمثَّ ثقة بالنفس، الحماس و من ال

وتسجيل  كما في قيادة الطابور الصباحي ،القيادية
في مجريات ومساهمتهم ، الطالب المتأخرين صباًحا

في فعاليات و كدور "قائد المجموعة"،  ،أغلب الدروس
كلجنة النظافة، واإلذاعة المدرسية،  ،اللجان المدرسية

األلعاب كوفي أنشطة الفسحة والمجلس الطالبي، 
عالوةً على مشاركتهم في المسابقات، مثل:  .الرياضية

، فيها "النحت على الرمال"، وتحقيقهم المركز األول
 التلوث البيئي"." بعنوانة خطابة مسابقو 

  ،التزامهم السلوك بُيبدي أغلب الطالب وعًيا مناسًبا
الَحَسن، واحترام معلميهم وزمالئهم، ويشعرون باألمن 

ز من ذلك عزَّ النفسي على الرغم من َتعد د ثقافاتهم، 
 بعضصدور تطبيق مشروع "بأخالقي أسمو"، عدا 

، فئة محدودة منهم، كالشجار السلوكية عنالتصرفات 
 .والضرب

 أغلب الطالب حًسا وطنًيا، وفهًما مناسًبا لتراث  ظهري
ات الوطنية يحل في تفاعلهم خالل الصالبحرين، تمثَّ 

الحماسية، "كلنا أبناء حمد" في الطابور الصباحي، 
مشاركتهم في جماعة تعزيز المواطنة، وفي و 

المسابقات العيد الوطني، و كالمهرجانات الوطنية، 
الوطنية، مثل: "صرح الميثاق"، وبرنامج "مغناة 

مشاركتهم في عبر يلتزمون القيم اإلسالمية، و وطن". 
، وفي المسابقات "الصحبة الطيبة"فعالية جماعة 

وفوزهم بالمركز األول في مسابقة "حفظ القرآن الدينية 
 .الكريم والسنة النبوية"

 إلى المدرسةالحضور المنتظم  يلتزم معظم الطالب ،
الحصص اإلرشادية، ومشروع "تعديل زته بالذي عزَّ 
 .، وتطبيقها الئحة االنضباط الطالبيالسلوك"
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   محدودة  تظهر قدرة الطالب على التعل م ذاتي ا بصورة
في الدروس، كتوظيف الكتاب المدرسي في التعرف 

عن والبحث ، على أجزاء النباتات في مادة العلوم
 .القاموسفي معاني الكلمات 

   مناسبة حين العمل مًعا في  يتواصل الطالب بصورة
الدروس أثناء قيامهم بإنجاز أنشطتهم الجماعية وفي 

مهارات التواصل مع تفاوت ، األنشطة الالصفية
 على الحوار والمناقشة فيما بينهم.والقدرة 

 
 

 تطويرجوانب تحتاج إلى 
 هم األدوار القيادية.ثقة الطالب بأنفسهم، وقدرتهم على العمل باستقاللية، وتولي 

 .قدرة الطالب على التعلم ذاتًيا  
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "م والتعل   التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 تعليمية وأساليب إستراتيجيات  المعلمين يوظف أغلب
، مثل: السؤال من أجل التعلم، تفاوتت في فاعليتها

والعمل الجماعي والثنائي، واالستقصاء واالستنتاج، 
أكثر فاعلية في الدروس الجيدة، التي حيث جاءت 

واللغة  ،الفصلمعلم تركزت في دروس نظام 
توظيفهم جاء اإلنجليزية في الحلقة األولى، في حين 

 ثلثي الدروس تقريًبا، وبمستوىً في  مرضية بصورة  لها 
ن أقل في الدروس غير المالئمة، حيث كان المعلمو 

ظفوا في بعضها و و فيها محور العملية التعليمية، 
أسلوب الحوار والمناقشة الجماعية، بمشاركة أكبر من 

 الطالب المتفوقين دون غيرهم.

 ن الموارد والمصادر التعليمية ييوظف أغلب المعلم
هزة العرض اإللكتروني، والبطاقات المناسبة، كأج

واألفالم التعليمية؛ لزيادة دافعية الطالب وحماسهم 
مشاركات الطالب بأساليب  ننحو التعلم. ويعززو 

عبارات الشكر والثناء، والنجوم، والهدايا ك يةتحفيز 
 الرمزية.

   مناسبة من  يدير أغلب المعلمين دروسهم بصورة
عرض أنشطتها، حيث التسلسل والتدرج المنطقي في 

إال أن إنتاجية الدروس المرضية، تأثرت باإلطالة في 
بعض جزئياتها، أو التنقل بسرعة من نشاط إلى آخر 
دون التأكد من تحقيق األهداف، خاصًة في الدروس 

 غير المالئمة.

  ،تتنوع أساليب التقويم من أجل التعلم بين المالحظة
الجماعية، والتقويمات التحريرية والشفهية، الفردية و 

ركز  لبهاغأوتقويم األقران في الدروس الفاعلة، إال أن 
على توجيه األسئلة الشفهية الجماعية المباشرة التي 

ه ، ال تكشف بدقة مستويات الفهم كما لم توجَّ
الطالب ذوي مناسبة لمساندة  التقويمات بصورة  

الذين لغتهم األم غير الطالب و  ،التحصيل المنخفض
 العربية.

  ُيكل ف المعلمون الطالب بقدر  مناسب من األنشطة
 والواجبات، واألعمال الكتابية، والتي جاءت موحدةً 

متابعتها  وتفاوت المعلمون في دقةغلبها، أفي 
في  وتقديم التغذية الراجعة حولها، خاصةً  ،بالتصحيح

 اللغة العربية.

 ن مهارات التفكير العليا، للطالب أغلب المعلمي ينمي
، كالتحليل والتفسير واالستنتاج، السيما ناسبةم بصورة  

في األنشطة االستهاللية، ودروس الحلقة األولى، 
في اللغة العربية، والتفسير  وصمثل: تحليل النص

إلى جانب تقديم ، والتبرير الرياضي في الرياضيات
هة المفتوحة األنشطة الصفية واألسئلة الموجَّ 

كزت على والمتدرجة في صعوبتها. في حين تر 
الدروس  كالحفظ والتذكر في ،مهارات التفكير الدنيا

، والواجبات، واألنشطة التقويمية في غير المالئمة
 .الحلقتين األولى والثانية

  المتفوقين والمتوسطين تحدي قدرات الطالبيتم ،
متفاوتة في أغلب الدروس،  وتوسعة مداركهم بصورة  

من حيث مراعاة مستويات الطالب في األنشطة 
أكبر في المواد العلمية. الصفية، وبصورة  
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 فيها محور العملية التعليمية هو الطالبيكون  ستراتيجيات تعليم وتعلمتوظيف إ. 

  ذوي التحصيل المنخفض  ، في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب، خاصةً اهنتائجاالستفادة من أساليب التقويم، و
 .، والطالب الذين لغتهم األم غير العربيةمنهم

 .إدارة وقت الدروس، بما يضمن رفع إنتاجيتها، وتحقيق أهدافها 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  بصورة  المتفوقين والموهوبين تدعم المدرسة طالبها 
، المدرسية والخارجية الفعالياتهم في تركاشمبة بمناس

 ومشاركةكتابة القصة القصيرة باللغة اإلنجليزية، ك
كما  أنشطة المسرح والتمثيل واإللقاء.الموهوبين في 
صف الدمج،  :لطالبل فاعم الدعالتقدم المدرسة 

في البرامج  والتخاطب النطقو ، صعوبات التعلمو 
مشاركتهم في الفعاليات إضافة إلى ، الخاصة بهم

إال  ،كفعاليات الطابور الصباحي ،الداخلية والخارجية
تساند الطالب الذين لغتهم األم غير العربية، في  أنها

الطالب  اندستو متفاوتة،  برنامجهم الخاص بصورة  
 .أقل المنخفض بمستوىً  التحصيلذوي 

 احتياجات الطالب  بصورة مناسبة المدرسة تلبي
 :مثل ،الشخصية، بالمساعدات العينية والمادية

وتساندهم والقرطاسية،  المقصف المدرسي، كوبونات
بعقد الجلسات عندما تكون لديهم مشكالت، 

تنفيذ اإلرشادية، ودراسة الحاالت الخاصة، إلى جانب 
مشروع المشروعات المعززة للسلوك اإليجابي، ك

 ".الصف المتميز"

  توفر المدرسة أنشطة الصفية معززة الهتمامات
لجنة و ، الرياضيةلجنة الأغلب الطالب، كأنشطة 

خير جليس"، " ، كفعالية، وفعاليات الفسحةالكشافة

 ،والمشاركات الخارجية، كمشاركتهم في المسابقات
حرازهم المركز "كمسابقة  الخوارزمي الصغير"، وا 

 األول.

  تقدم المدرسة لطالبها برامج تهيئة مناسبة، عند
ها في فترات مختلفة، يلإالتحاقهم بها، وعند انضمامهم 

مرافق ب هم، لتعرفالتاليةلمراحل ى الإوعند انتقالهم 
اللقاءات التربوية، عقد إلى جانب المدرسة وقوانينها، 

التي  لمدارس اإلعداديةا ة، وزيار رشاديةوالحصص اإل
 .سيلتحقون بها

 ،تُتاب ع المدرسة أمور األمن والسالمة بصورة  مناسبة 
المباني المدرسية، والمقصف صيانة حيث تتابع 
درِّب الطالب على عملية اإلخالء، المدرسي، وتُ 

وعند انصرافهم، كما  ،وتراقب تواجدهم في الفسحة
، "مدرستي صديقة البيئة"، كفعالية عدة فعاليات تنفذ

 .زمنةالحاالت المرضية المُ إلى متابعتها  إضافةً 
 لمهارات الحياتية تسعى المدرسة إلى تنمية بعض ا

بداء الرأي، كما ا  ، كمهارة الحاسوب، و لطالبلدى ا
تعمل المجلس الطالبي، إال أنها لم  اجتماعات في

تنمية مهاراتهم القيادية، ومهارة النقد على كافية بدرجة 
 اء وحل المشكالت.البنَّ 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ًالطالب ذوي التحصيل المنخفض، والطالب الذين  تلبية احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهم، خاصة

 لغتهم األم غير العربية.

  الحياتية.الطالب مهارات تنمية 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُِّز على التميز العلمي للمدرسة رؤيٌة تشاركية ترك
رجمت بصورة  والتربوي، ومواكبة التطورات الحديثة، تُ 

 .جميع مجاالت العمل المدرسيفي مرضية 
   تقييم   أساس ُبنيت على استراتيجيةٌ  خطةٌ  لدى المدرسة 

للواقع  -من حيث الدقة والشمول  - مالئم ذاتي  
، (SWOT)تحليل المدرسي مستخدمًة في ذلك 

مستفيدًة من مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، و 
 ساهم ذلك كله بصورة  وقد ونتائج الزيارات الصفية، 

وانعكس  ،المدرسي تحديد أولويات العمل في متفاوتة
 .العمل المدرسيمجاالت جميع  مرضية علىبصورة  

   تضم نت الخطط التشغيلية مؤشرات  قياس  أداء  وآليات 
كما في  ،ليتهعمتابعة، إال أن انعكاسها تفاوت في فا

إكساب الطالب المهارات في المواد األساسية، 
خاصًة الطالب المختلفة، بفئاتهم  هم ومساندتهمدعمو 

ذوي التحصيل المنخفض، والطالب الذين لغتهم األم 
 .العربيةغير 

 تقوم المدرسة بحصر احتياجات المعلمين التدريبية 
االستجابة ، من حيث متفاوتة ها بصورة  يوتلب

من خالل تفعيل الجلسات  الحتياجاتهم الفعلية
التطويرية لألقسام، وتنفيذ الورش الداخلية، مثل: 
"التخطيط الجيد للدروس" و"الواجبات المنزلية"، مع 

 كتروني.التعليم اإللكيز الواضح على ورش التر 
  تسود عالقات اجتماعية إيجابية بين منتسبي

المدرسة، حيث تتبع القيادة المدرسية سياسة الباب 

المفتوح، وُتحف ز المعلمين باالحتفال بالمناسبات 
االجتماعية والوطنية، مثل: "يوم المعلم"، و"يوم 
األسرة" و"العيد الوطني"، ويتم تكريم المتميز منهم 

م كرِّ كما تُ لية "معلم الشهر المتميز". ضمن فعا
التعليم اإللكتروني المعلمين المتميزين في مجاالت 

المعلمين تفويض إلى  إضافةً ، التقديرية بالشهادات
ذوي الكفاءة منهم، للقيام ببعض المهام اإلدارية، 

ثان  كتكليف معلم مساند للمرشد االجتماعي، ومعلم 
للقيام بمهمة اختصاصي مركز مصادر التعلم، 

لجميع  مهام المعلمين األوائلآخرين كمنسقين للقيام بو 
إلى  ، إضافةً المواد األساسية، ولنظام معلم الفصل

الحاالت متابعة بعض بتكليف المشرفين اإلداريين 
 .ى الطالبالمزمنة لدالمرضية 

 توظف المدرسة مواردها المادية، وتُفع ل مرافقها 
متفاوتة في تعزيز خبرات الطالب،  التعليمية بصورة  

كتوظيفها مركز مصادر التَّعلم في الدروس والفسحة، 
 والصالة الرياضية، ومختبر الحاسوب.

 تواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي، ت
مثل: مركز شيخان للصم والبكم، ومركز شريفة 

نو العوضي، ومركز رعاية الموهوبين، ومركز حمد كا
الصحي، حيث تُقدم المحاضرات التوعوية والتثقيفية 
للطالب والمعلمين. عالوًة على كون المدرسة مركًزا 

 لتعليم الكبار في الفترة المسائية.
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   أكثر دقة. تحديد أولويات التحسين والتطوير في مجاالت العمل المدرسي بصورة 

  في الدروس بمستوى عمليات التعليم والتعلم في االرتقاء هامتابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، و. 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الرفاع الغربي االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 West Rifa’a Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1949 سنة التأسيس
 910مجمع  - 1019طريق  - 587مبنى  العنوان

 الجنوبيةالرفاع الغربي/  المدينة/ المحافظة 
 17650315 الفاكس 17661215 أرقام االتصال

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

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 
 786 المجموع - اإلناث 786 الذكور عدد الطلبة
 المحدودالمتوسط و ينتمي 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
 - - - - - - 5 5 5 4 4 4 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 ينيَّ وفن   ،إداريين 7 عدد الهيئة اإلدارية
 75 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليممنهج  المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 6 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
  امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات للحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية

 بالصف السادس.

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

 .2018-2017في العام الدراسي  مدرسة مساعد مديرتعيين    المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


