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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. األمور.وأولياء  طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

مجاالت العمل  كافة   وشموليته عمليات التقييمدقة  •
المدرسي، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطط 

محددة وفق آليات  تهاومتابع هاتنفيذو ، المدرسية
 .تطور أدائها العامعلى  ذلك انعكس؛ ومنتظمة

ستراتيجيات التعليم والتعلم، الفاعل إل توظيفال •
خاصة التكنولوجية منها،  ،والموارد التعليمية

على تنمية مهارات التفكير العليا لدى والتركيز 
، الدروس معظم في وانعكاس أثر ذلك ،الطالبات
الممتازة والجيدة، التي شكلت أكثر من ثلثي  خاصة
في حين أن فاعليتها جاءت بصورة  .الدروس

إدارة : فيللتفاوت نتيجًة ؛ متفاوتة في بقية الدروس
دعم وقت التعلم، واالستفادة من نتائج التقويم في 

، خاصة في الطالبات ذوات التحصيل المنخفض
 .العلوم

جيدة بصورة مهارات األساسية اكتساب الطالبات ال •
في معظم المواد األساسية، باستثناء تفاوت 

ين بالصفمهاراتهن في اللغة اإلنجليزية، خاصة 
 . السادسو  الخامس

، بصورة متميزة المواطنةقيم تمثل الطالبات  •
قيادة بفاعلية وحماس في  هنمساهمة معظمو 

اهتماماتهن و هن والبرامج المعززة لخبرات ،األنشطة
؛ مما أكسب المدرسة رضا الطالبات، المختلفة

 وأولياء أمورهن.
ة الرعاية المقدمة للطالبات ذوات اإلعاقتميز  •

والبرامج  ،األنشطةفي الخاصة  واالحتياجات
.بهن الخاصةاألنشطة و  ،المدرسية

 

 أبرز الجوانب اإليجابية
أولويات التطوير والتحسين، وفق منظومة عمل  على يستراتيجي المبنإلا التقييم الذاتي الدقيق والشامل، والتخطيط •

 على مجاالت العمل المدرسي. كل ذلك  تشاركية في جو إيجابي، وانعكاس

شخصياتهن القيادية، أبرزت والتي  ،والمعززة لخبرات الطالبات بفئاتهن التعليمية المختلفةاألنشطة والبرامج الداعمة،  •
 والحس الوطني العالي لديهن.

توظيف الموارد والمساهمة في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالبات، مع الفاعلة،  إستراتيجيات التعليم والتعلم •
 منها.  خاصة التكنولوجية ،التعليمية المتنوعة

  والحاالت الخاصة.  ،ذوات اإلعاقةلطالبات الرعاية الفائقة ل •
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 التوصيات
 .بالصفين الخامس والسادس بصورة أكبرتنمية مهارات الطالبات في اللغة اإلنجليزية  •

 بالتركيز على:االستمرار في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية في تجويد عمليتي التعليم والتعلم بصورة أكبر،  •

 االستثمار األمثل لوقت التعلم -

  ، خاصة في العلومذوات التحصيل المنخفض توظيف نتائج التقويم؛ لتلبية االحتياجات التعليمية للطالبات -

 ضمان استقرار المعلمات بالمدرسة، مع سد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات في: اللغة •
   الفصل، واختصاصية مركز مصادر التعلم.نظام معلم و العربية، 

 

 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

العمل  مجاالت معظمن أداء المدرسة، في تحس   •
من المستوى المرضي إلى المستوى  المدرسي
 الجيد.

واالستفادة من نتائجه شمولية ودقة التقييم الذاتي،  •
الخطط وترجمتها في ، التطوير أولوياتتحديد في 

آليات تنفيذ محددة، و  أداءمؤشرات وفق المدرسية 
 .واضحة ومتابعة

التحديات التي فاعلية اإلدارة المدرسية في مواجهة  •
نقص الموارد البشرية المتمثل في  تواجهها، وأهمها

ة، ونظام معلم في اللغة العربياألوليْين تين المعلم  

، مع الفصل، واختصاصية مركز مصادر التعلم
 .المعلمات بالمدرسة بعض استقرار عدم

 مستوى انعكاس أثر برامج التمهين والتدريب على •
الفاعل  هنبتوظيفأداء معظم المعلمات 

 في خاصة، المتنوعة ستراتيجيات التعليم والتعلمإل
 . والرياضيات ،نظام معلم الفصل :قسمي

تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم تطابق  •
الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة 

 في معظم مجاالت العمل المدرسي.
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  المخرجاتجودة 
 

 جيد" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق الطالبات في الحلقتين األولى والثانية نسب  •
نجاح مرتفعة في االختبارات المدرسية واالمتحانات 

األساسية في العام ، في جميع المواد والوزارية
% 92بين ما تراوحت ، 2018-2017الدراسي 

 %.100و
تحقق طالبات الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة  •

بين ما تراوحت ، دراسيةجميع المواد الفي جدًّا 
أعالها في اللغة اإلنجليزية  وجاء%، 99%و83
لصف بافي اللغة العربية  قلهاصف األول، وأبال

 .الثاني

 ،مرتفعةإتقان تحقق طالبات الحلقة الثانية نسب  •
في أغلب المواد األساسية، تراوحت جدًّا ومرتفعة 
 %، وجاء أعالها في اللغة89% و64ما بين 

وأقلها في الرياضيات  ،العربية بالصف الخامس
بالصف ذاته، ونسب إتقان متوسطة في اللغة 
اإلنجليزية والعلوم بالصف الخامس بنسبة بلغت 

%، والرياضيات بالصف السادس بنسبة بلغت 54
نسبة إتقان منخفضة في إال أنهن يحققن %، 58

 %.47اللغة اإلنجليزية بالصف السادس بلغت 

مستويات مع النجاح واإلتقان المرتفعة  نسب تتوافق •
معظم الطالبات في الدروس الممتازة والجيدة، التي 

، في األساسيةشكلت أكثر من ثلثي دروس المواد 
في دروس نظام معلم الفصل،  تتركز و الحلقتين، 

نسب اإلتقان في حين عكست والرياضيات، 
 المتفاوتةمستويات الطالبات  والمنخفضةالمتوسطة 

 دروسبقية الدروس، خاصة في التي ظهرت 
 .واللغة اإلنجليزية، العلوم

المهارات األساسية الطالبات معظم تكتسب  •
عام بشكٍل المعارف، والمفاهيم، بصورة جيدة و 

في  كمهارات القراءة الجهرية، والتعبير الشفهي
واإلنجليزية، وكذا تطبيق القواعد  ،اللغتين العربية

كإعراب المفعول المطلق في اللغة  ،النحوية
جراء العمليات الحسابية، والهندسية  ،العربية، وا 

والمقارنة بين األعداد الصحيحة، في الرياضيات. 
مقارنة بين كال ،المهارات العلميةيكتسبن حين في 

، ومهارة التعرف على أنواع القوىو  ،حاالت المادة
، خاصة بالصف الكتابة في اللغة اإلنجليزية

 .مناسببمستوى لخامس ا
في جميع المواد  نسب النجاح المرتفعةتستقر  •

الحلقتين األولى والثانية، على مدار باألساسية 
إلى  2015-2014ثالثة أعوام دراسية من 

2017-2018. 

بصورة جيدة في وفق قدراتهن الطالبات معظم تتقدم  •
كما في دروس نظام ، واألعمال الكتابية الدروس

واللغة العربية، في  ،والرياضياتمعلم الفصل، 
الحلقة الثانية، مع تميز تقدمهن في دروس نظام 

، وتفاوت خاصة بالصف الثالث ،معلم الفصل
 بعضفي  كما، المرضيةدروس التقدمهن في 
 .، واللغة اإلنجليزيةدروس العلوم

، الالتي يشكلن نصف تتقدم الطالبات المتفوقات •
البرامج  فيجيدة عدد طالبات المدرسة، بصورة 

وكذا واألنشطة الالصفية المقدمة لهن، اإلثرائية، 
الخاص،  هن، في برنامجصعوبات التعلمطالبات 

في حين تتقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض 
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بصورة متفاوتة في الدروس واألعمال الكتابية، 
  في البرامج العالجية خارج الصفوف. وكذلك

جية التكنولو  تمكن معظم الطالبات من المهاراتت •
، (4DAnimalsي: )بصورة جيدة بتفعيل برنامج

(Quiver) التعلم الذاتي، ، ويظهرن قدرة على
والتفكير كالبحث في اإلنترنت في اللغة العربية، 

، في حين جاء تمكنهن الرياضياتكما في  ،الناقد

قراءة و العملية، واألبحاث التجارب  ءإجرامن 
بصورة  دورة الماءل، البيانية المخططات والرسوم

 أقل.

 
 

 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .بصورة أكبر لصفين الخامس، والسادسا في في اللغة اإلنجليزيةمهارات الطالبات  •

  .العلوم دروس ، خاصة فيتقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس، بصورة أكبر •

 
 

  جيد"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 ،التزاًما مسئواًل وانضباًطا ذاتيًّاتظهر الطالبات  •
في  تمثل ؛لسلوك الحسنلخلق وااويتحلين ب

لمعلماتهن وزميالتهن، وتعايشهن  احترامهن الكبير
 وقدرتهن ،ثقافاتهنبأريحية على الرغم من تعدد 

 فترة في خاصة على تجاوز الضغوطات الدراسية
ز ز  ع  ، الم  حضورهن المنتظم للمدرسةو  ،االمتحانات

فضاًل عن من خالل برنامج "زهرة بيت الحكمة"، 
أثناء تحمل  خاصة ،األمانة والنزاهة في العمل

 .مسئولية حل األنشطة الصفية الفردية

يتجسد فهم الطالبات قيم المواطنة في سلوكهن،  •
يبرز حماسهن و خالق، والتزامهن المبادئ واأل

الوطني العالي في ترديد السالم الوطني، 
 ،ومشاركتهن في المحافل والمسابقات الوطنية

"دام عزك يا وطن"، و"أنا البحريني"،  :تيمسابقك
في برنامج بمشاركتهن والتزامهن القيم اإلسالمية 

"كأس القيم"  ،وتنافسهن في مسابقة"حفظ النعمة"، 
، "للفوز بلقب "ملكة األخالق"، و"حاملة المسك

كتنظيف  ،مبادرتهن باألعمال التطوعيةعالوة على 
 .المسجد المجاور

تساهم معظم الطالبات في الحياة المدرسية بثقة  •
في  أدوارهن القياديةفي  اعالية وحماس كبير برز 

وأدوارهن  ،"المعلمة الطالبةـ "كالدروس الفاعلة، 
تحملهن إلى في مجموعات العمل، إضافةً لة ستقلما

 مثل: الطالبية، واللجان مسئولية قيادة المشروعات
"فزعة فريق "قيادات واعدة"، و"سواعد اإلشراف"، و 

في الفعاليات اليومية، كبرنامج  مشاركتهنالخير"، و 
وما قبله، وفي فعاليات الفسحة، الصباحي الطابور 

 والفنيةكالعروض الموسيقية، والتجارب العلمية، 
إال أن فئة من  ،مشروع "سبائك من ذهب"ضمن 
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 خاصة تتفاوت مقدرتهن على صنع القرار الطالبات
 . خارج الصفوفاألولى الحلقة  طالبات

كما تظهر معظم الطالبات مهارات تواصلية فاعلة،  •
نصاتهن في نقاشهن،  ا، وتوزيع لبعضهن بعضً وا 

العمل التعاوني، إستراتيجية دوار عند تطبيق األ
واللجان في الدروس تقبلهن اآلراء عند العمل مًعا، و 

مراسلو " كـ ،الفعاليات المدرسيةو  ،الطالبية
 .الحكمة"

بالوعي الصحي والبيئي، معظم الطالبات  تتحلى •
وبيئتهن  ،بمحافظهن على نظافتهن الشخصية

"، مسئوليتي"فسحتي  :من خالل برنامجي لتعليميةا
تناول الغذاء حرصهن على و ، و"حمامي مرآتي"

 فيالصحية  في الفعاليات ةمساهمالو  ،الصحي
للحصول  ؛"لجنة آنسة غذاء"، و"السمنة ال تليق بي"

 على لقب "ملكات األناقة".

الصفية المجموعات  الطالبات فيمعظم تتنافس  •
بصورة فاعلة، ويتمتعن بروح االبتكار واإلبداع 

وتحويل األفكار إلى  ،بإعداد مجلة "حكمتي"
 "أفكار جديدة لمالبس قديمة"، و"مشروعات، مثل: 

(My Creative Pictionary)، وتصميم 
مجسمات الحيوانات في "مراعي الحكمة"، عالوة 

وتحقيق على المشاركة في مسابقة "تحدي العباقرة"، 
والفضية في إعداد البحوث  ،الجائزتين الذهبية

.العلمية
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  القرار بصورة أكبر.صنع قدرة الطالبات على  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

م فاعلة توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعل   •
، مثل: تمثيل في الدروس الممتازة والجيدة شائقةو 

والتعلم باللعب،  ،واالستقصاء الموجه ،األدوار
، ، وأسلوب "فكر، زاوج، شارك"والتعلم التعاوني

، للعملية التعليميةا والتي كانت الطالبات فيها محورً 
التعليمية المشوقة يستخدمن فيها الموارد كما 

مثل: السبورة  ،خاصة التكنولوجية منها ،والمتنوعة
التمكين الرقمي  وأدوات ،تفاعليالذكية والعارض ال

( في التقويم، QR)و(، Class Dojo) كـ
 والسبورات الفردية، وأدوات التجريب العلمي.

بصورة المواقف التعليمية معظم المعلمات تدير  •
التخطيط والتدرج في ، من حيث ومنتجة منظمة

جاذبة توفير بيئة على  القدرةو س، و عرض الدر 
دارة سلوك الطالباتو ، للتعلم مع تفعيل معظمهن ، ا 

كربط اللغة  ،الدراسية الربط المنطقي بين المواد
العربية بالعلوم عبر ذكر خصائص الحيوانات 

في حين تأثرت إنتاجية بعض الدروس العلمية، 
من حيث اإلطالة في لم، المرضية بإدارة وقت التع

 أونشطة االستهاللية، خاصة األ ،بعض جزئياتها
 . االنتقال السريع بين األنشطة التعليمية

توظف المعلمات في معظم الدروس أساليب تحفيز  •
وتشجيع تتناسب مع المرحلة العمرية للطالبات، 
طالق  كصيحات الثناء، و"صندوق الهدايا"، وا 

؛ مما ساهم في إثارة األلقاب، كأميرة األسبوع
نحو التعلم دافعيتهن التنافس فيما بينهن، ورفع 

 . بصورة فاعلة

 تقويم متنوعةأساليب معظم المعلمات توظف  •
 ،فرديةال، والتحريريةشفهية كالتقويمات ال، وفاعلة

تقديم مع والجماعية، والتقويم باألقران، والثنائية، 
 معلم منظاما في دروس ك ،التغذية الراجعة الفورية

في حين ظهرت استفادة بعض المعلمات الفصل، 
 التعليمية حتياجاتاالمن نتائج التقويم؛ لتلبية 

لطالبات على اختالف فئاتهن بصورة متفاوتة، ل
، خاصة في الدروس المرضية في الحلقة الثانية

اوت في: إدارة وقت كدروس العلوم التي تأثرت بالتف
  .التقويمالتعلم، واالستفادة من نتائج 

نشطة جيد من األ الطالبات بقدرٍ  المعلمات تكلف •
ويعززنها ، واألعمال الكتابية ،والتدريبات الصفية

وتقديم التغذية الراجعة الفاعلة، كما في  ،بالتصحيح
الحلقة األولى، في حين جاءت فاعلية األعمال 
الكتابية في بعض مواد الحلقة الثانية بصورة أقل، 

في كما  ،أو تفاوت الكمتابعة، من حيث انتظام الم
  .الرياضياتو  ،اللغة اإلنجليزيةبعض أعمال 

 لدى الطالبات مهارات التفكير العلياالمعلمات ت نمي  •
ما في متفوقات، كطالبات اللاخاصة ، بصورة جيدة

 ،حل المسائل اللفظية في الرياضيات، واالستقصاء
 دروسبعض  فيوالتجريب العملي  ،والتفسير
معلم نظام دروس في والتركيب  ،التحليلالعلوم، و 
 ، والعصف الذهني في دروس اللغة العربية.الفصل

وتتحدى قدرات الطالبات  ،تراعي المعلمات التمايز •
، من حيث التدرج في عرض في معظم الدروس

 األنشطة الصفيةمن كمٍّ األنشطة واألعمال، وتقديم 
على  وفق منهجية ت قس م فيها األنشطة   والكتابية
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تفعل المجموعات و  ،الطالبات وفق مستوياتهن
، كما المختلفةأنماط التعلم المرنة التي يراعى فيها 

 ،اللغة العربيةو  الفصلمعلم نظام في أغلب دروس 

وعالوة على توظيف األسئلة الشفهية مفتوحة 
 .النهاية

 
 

 تحتاج إلى تطويرجوانب 
 إدارة وقت التعلم في بعض الدروس بصورة أكثر إنتاجية. •

 .العلوم دروس ، خاصة فياالستفادة من نتائج التقويم في مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض •

 
 

 جيد" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

 طالباتالتعليمية لل حتياجاتالالمدرسة ات لبي  •
المتفوقات  الطالباتتشارك ، حيث جيدةبصورة 

والمشروعات  ،ثرائيةاإلبرامج ال :والموهوبات في
و"جذور  "أمنيات فوق النجوم"،متنوعة، مثل: ال

تحدي "آللئ رقمية"، و" كـ :مسابقاتالالموهبة"، و 
صعوبات التعلم في  طالباتالقراءة العربي"، وتدعم 

     نفسه،  المستوىب " أنا أستطيع" برنامجهن الخاص
ذوات  في حين أن فاعلية الدعم المقدم للطالبات

الدعم،  برنامجفي متفاوًتا جاء  التحصيل المنخفض
ومشروع "بادر أنت قادر"  ."الساعة الذهبية" مثل:

 في الرياضيات.
االحتياجات الشخصية للطالبات المدرسة  تلبي •

كمعونة بصورة جيدة، بتوفير االحتياجات المادية، 
، وتذلل العقبات والمشكالت أمامهن، بتنفيذ الشتاء

الجلسات اإلرشادية، وتطبيق مشروع "السلوك من 
والتواصل أجل التعلم"، ودراسة الحاالت الخاصة، 
 ،التوحد مع الجهات المعنية بشأنها، كحاالت

 . لغةوال النطق اضطراباتطالبات و 

ز يتعز تتيح المدرسة للطالبات فرًصا متنوعة ل •
بمشاركتهن الفاعلة  ،قدراتهن اإلبداعيةو  هنخبرات
 عدة: وما يسبقه من فعاليات ،الطابور أنشطة في

والرياضية،  ،تعليميةواأللعاب ال ،كالمسرحيات
و"أنا  "بيت الحكمة تقرأ"، مثل:وأنشطة الفسحة، 

والمسابقات الوزارية  ،وفي المعارض ،"أتكلم
 بحصولهن على الجائزة الذهبية في البحث العلمي

، "الغضب يفسد األلباب ويذهب الصواب" :بعنوان
"أفكار  :والتدوير بعنوان االبتكاروالمركز الثاني في 

  .جديدة لمالبس قديمة"
 ؛آمنةصحية ها بيئة اتسبتتوفر المدرسة لمن •

بالمتابعة الدورية للصيانة، وتطبيق إجراءات 
الصحة والسالمة واإلخالء اآلمن بإشراف مباشر 

، التي ساهمت في لجنة الصحة والسالمةمن قبل 
ومشروعات إثراء وعيهن الصحي بتنفيذها برامج 

مثل: "اآلنسة لطيفة النظيفة"، و"المسعفة الصغيرة"، 
ل الحاالت المرضية بشك تهامتابعإضافة إلى 

وتنفيذ المحاضرات التوعوية "كفحص فاعل، 
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إجراءات مكثفة؛ لتنظيم انصراف وللمدرسة  السكر"،
 .هن اآلمنالطالبات، والتي ضمنت انصراف

تهيئ المدرسة طالباتها الجدد عبر برنامج متكامل  •
، بمعية أولياء أمورهن، كما تهيئ ترفيهيًّا وتعليميًّا

 ،ديةطالبات الصف الثالث عبر الحصص اإلرشا
وزيارة طالبات الصف السادس للمدارس اإلعدادية 

 المعنية. 

ترعى المدرسة طالباتها ذوات اإلعاقة بعناية متميزة  •
رعاية طالبات اضطرابات النطق ك نفسيًّا وأكاديميًّا،

طالبات صف لالفائقة  لرعايةاإضافة الى  واللغة،
جزئيًّا في برنامجهن الخاص، ودمجهن ، دمجال

 فعالياتوال ،واألنشطة ،الصفوففي ، وكليًّا
 ما قبل الطابوركأنشطة  المتنوعة، المدرسية
 والفسحة.  ،الصباحي

 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
     .دعم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في البرامج العالجية بصورة أكبر •
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 والعملياتضمان جودة المخرجات 
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 ؛والتميزاإلبداع على  تركز رؤية المدرسة التشاركية •
ترجمت بشكٍل واضح في أدائها  قدلرفعة الوطن، و 

ارتقى من المستوى المرضي إلى  الذيالعام، 
 المستوى الجيد.

تحليل باستخدام تقيم المدرسة واقعها بدقة وشمولية،  •
(SWOT ،) المدرسة مستفيدة من مشروع

وتوصيات زيارات المراجعة البحرينية المتميزة، 
، ونتائج تقييم لهيئة جودة التعليم والتدريب السابقة

الزيارات الصفية، واستطالعات الرأي المتنوعة، 
ا للتحسين وتستفيد من النتائج في تحديد أولوياته

 ،ها اإلستراتيجية، والتنفيذيةطخطبناء والتطوير، و 
والخطط التشغيلية لألقسام األكاديمية، التي 

بشكٍل  -هداف خاصة، تناسقت أاشتملت على 
مع أهدافها اإلستراتيجية، واشتملت على  -كبير 

جراءاتمؤشرات للنجاح، و  متابعة واضحة، وآليات  ا 
  .منتظمةو   موحدة

استمارة التقييم تقييمات المدرسة ألدائها في اتسمت  •
، حيث جاءت الفعلي لواقعلالذاتي بمحاكاتها 
مع األحكام التي في معظمها تقييماتها متطابقة 

 توصل إليها فريق المراجعة.
آليات منظمة؛ للتعرف على  المدرسةتطبق  •

ها بصورة ياالحتياجات التدريبية للمعلمات، وتلب
مثل: فاعلة بتنفيذها مجموعة من البرامج الموجهة، 

للمعلمات "معلمتي خذي بيدي" و"نتدرب لنرتقي"، 
، التبادليةالصفية و الزيارات  عن تفعيلفضاًل الجدد، 

؛ وجلسات التطوير المهني ،ومجتمعات التعلم
مستوى أداء  والذي انعكس بصورة واضحة على

ثي دروس المواد أكثر من ثل معظم المعلمات في
الفصل،  معلم األساسية، خاصة دروس نظام

في حين لم ينعكس أثر التدريب  ،والرياضيات
ظل  الجدد في بالمستوى ذاته على أداء المعلمات

  .عدم استقرار بعضهن
تعمل قيادة المدرسة وفق منظومة قائمة على العمل  •

 والتشاركية في اتخاذ القرارات ،بروح الفريق الواحد
، ، وأساليب وبرامج للتحفيزجو إيجابي في
تمكين ، و "زاوية السعادة"و"حافز"،  ي:برنامجك

كصف ثاٍن بعض المعلمات من ذوات الكفاءة لديها 
وتحمل المسئولية، مثل: القيام بمهام  ،للقيادة

اللغة العربية، ونظام  :في قسميالمعلمة األولى 
اختصاصية مركز مصادر مهام معلم الفصل، و 

لى قيادتهن اللجان والمشروعات إ، إضافة التعلم
 التطويرية.

اهتماًما كبيًرا، يجعل المدرسية تولى المدرسة البيئة  •
منها بيئة محفزة على التعلم، من حيث العناية 

مواردها مرافقها و  توظفبالنواحي الجمالية، و 
 المختلفة،الطالبات  تنمية خبراتلالتعليمية؛ 
 ،أركانهاغالل استالحاسوب"، و مختبر كتوظيف "

: "ركن وساحاتها في تقديم األنشطة الالصفية مثل
 لتعزيز مهارة القراءة. ؛الحكمة"

، تتواصل المدرسة بشكل بارز مع الشركاء •
خبرات يثري بما ؛ ومؤسسات المجتمع المحلي

مركز مع تعاونها بقنوات متنوعة، ك الطالبات
عيسى الصحي؛ لتقديم الموهوبين، ومركز مدينة 

ومتابعة بعض الحاالت  ،المحاضرات التوعوية
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مع الروضات  هاتواصلإلى إضافة الصحية، 
التوظيف و الرافدة؛ الستقبال طالباتها في المدرسة، 

الطالبات واألمهات في مختلف  :البارز لمجلسي
، تجميل البيئة المدرسيةكالحياة المدرسية، أنشطة 

كتنظيم زيارة إلى دار  ،مقترحاتهن وتستجيب لبعض

االستفادة من بعض مرافق ، و يوكو للعمل الخيري
 مسابقات :في تنفيذ ، كالصالة الرياضيةالمدرسة

، بوزارة التربية والتعليم الخدمات الطالبية إدارة
.مسرح جلجامشفعاليات و 

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .بصورة أكبر المعلمات أداء على المهنية الكفاءة رفع برامج أثر متابعة •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 

 

 بيت الحكمة االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Bait Al-Hekmah Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1989 سنة التأسيس
 816مجمع  – 1601طريق  – 140مبنى  العنوان

 العاصمة /مدينة عيسى المدينة/ المحافظة 

 17621750 الفاكس - 17620963 أرقام االتصال

 hekmah.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 - - 

 549 المجموع 549 اإلناث - الذكور الطلبة عدد

 .متوسطالدخل الذوات  من أسرإلى الطالبات أغلب  تنتمي االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 الثانويةتعليمي بالمرحلة 

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 ( فنية14)، وإداريات (6)  عدد الهيئة اإلدارية
 54 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 ( سنوات3) في المدرسة المديرالمدة التي قضاها 

 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(
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  المدرسةالمستجدات الرئيسة في 

 ، تتمثل في:2019-2018التعيينات في العام الدراسي الحالي  •

للعلوم،  )2(وللغة العربية،  )3(لنظام معلم الفصل، و )3(: منهن( معلمة 11) –
 للرياضيات( 1)و

 منهن: اللغة اإلنجليزية، والرياضيات. التعليمية معلمات أوليات لألقسام ) 4( –
 


