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  المقدمة
 

أيام من قبل ثالثة إجراء 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،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. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
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 لمدرسةاتقرير 

 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 

تحقيق في  ستراتيجيةخطة المدرسة اإل نجاح •
؛ يعكس وشاماًل  ادقيقً  اذاتي   اتقييمً يها بتبن  ، أهدافها

 . وعي القيادة العليا بأولويات العمل المدرسي
وموارد توظيف معظم المعلمات إستراتيجيات  •

بخالف ؛ ثر من نصف الدروسفي أك، فاعلة
اللغة  دروسخاصة  ،المرضيةالدروس ا في تفاوته

، التعلم إدارة وقت :في ؛ نظًرا للتفاوتاإلنجليزية
مساندة الطالبات ذوات توظيف التقويم في في و 

تي لغتهن األم الالالطالبات و المنخفض، التحصيل 
 .توظيف التكنولوجيافي كذلك ، و غير العربية

 ،إتقان مرتفعةنسب  الحلقة األولىتحقيق طالبات  •
توافقت مع مستوياتهن الحقيقية في  ،اجد   ومرتفعة

تحقيق طالبات ، و الفصل معلم معظم دروس نظام
عكست نسب إتقان متفاوتة  الحلقة الثانية

الدروس، حيث ظهرت بمستوى في مستوياتهن 
ودروس الصف السادس، أفضل في دروس العلوم، 

في  اللغة اإلنجليزيةوبمستوى أقل في دروس 
 .الحلقتين

في  تهنمساهمهن، و فسمعظم الطالبات بأنثقة  •
تحمل على  وقدرتهن، حماسالحياة المدرسية ب

، وتمثلهن قيم الحسن   التزامهن السلوك  ، و المسئولية
 .في بيئة آمنة محفزة للتعلم ةالمواطن

 ،الطالبات التعليميةمعظم  احتياجاتتلبية  •
ثراء خبراتهن وتنمية مواهبهن والشخصية بصورة ، وا 

 .بالمشروعات والبرامج المتنوعة جيدة،
 كسب المدرسة رضا الطالبات، وأولياء أمورهن عما •

 .تقدمه

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 مهنية.بقيم العمل سلوكيات و وعي القيادة العليا للمدرسة بأولويات العمل المدرسي، والتزامها  •

والتزامهن السلوك الحسن، ، حياة المدرسية، وانضباطهن الذاتيمساهمة معظم الطالبات بحماس وثقٍة بالنفس في ال •
 وانسجامهن أثناء عملهن مًعا ومع معلماتهن في بيئة آمنة ومحفزة للتعلم.

، ودروس الفصل والعلوممعلم ستراتيجيات والموارد التعليمية الفاعلة والمتنوعة، خاصة في دروس نظام إلتوظيف ا •
 .الصف السادس

       .تنوعةمال التعزيزبرامج التمكين و ب بفئاتهن المختلفة وتنمية مواهبهن معظم الطالبات إثراء خبرات •
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 التوصيات
في ، خاصًة بصورة أكبر األساسية في المواد الدراسية هنمهاراتتنمية و مستوى إنجاز الطالبات األكاديمي، رفع  •

 اإلنجليزية. اللغة

 في متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز بصورة أكبر االستمرار •
 :على

الطالبات و  ،ذوات التحصيل المنخفضالطالبات  خاصةً  ،توظيف نتائج التقويم بفاعلية في مساندة الطالبات -
 الالتي لغتهن األم غير العربية

 صورة منتجةبوقت التعلم  إدارة -
 لوجيا في إثراء خبرات الطالبات اإلبداعية.و التكن توظيف -

نظام معلم الفصل، واللغة العربية، واختصاصية قسمي: المتمثل في: المعلمات األوليات ل الموارد البشرية سد نقص •
 .لغةالتعلم، واختصاصية للنطق وال ثانية لصعوبات

 

 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 الحكممبررات 
 

 ،والتعليم والتعلم ،اإلنجاز :تطور مجالي •
من المستوى واالرتقاء بمستوى أداء المدرسة 

  الجيد.إلى المرضي 
التقييم الذاتي للمدرسة وشموليته، واالستفادة  دقة •

 المدرسة اإلستراتيجية طمن نتائجه في بناء خط
والتنفيذية ذات مؤشرات األداء الواضحة، 

 .والمتابعة تنفيذانتظام آليات الو 
العمل تطابق تقييمات المدرسة لمعظم مجاالت  •

في استمارة التقييم الذاتي مع األحكام المدرسي 
التي توصل إليها فريق المراجعة؛ األمر الذي 
يعكس وعي القيادة المدرسية الجديدة ورؤيتها 

العمل بروح قها مبدأ التشاركية و تطبيو  ،الواضحة
 .الفريق الواحد

المحافظة على انسجام قدرة المدرسة على  •
من رغم على الطالباتها وتطورهن الشخصي 

 .نتعدد ثقافاته
تأقلم مع التحديات التي نجاح المدرسة في ال •

المتمثلة في التغيير المستمر في و ، تواجهها
رد الموانقص اإلدارية والتعليمية، و هيئاتها 

: لقسميالقيادة الوسطى البشرية المتمثل في: 
واختصاصية ، العربيةنظام معلم الفصل، واللغة 

طالبات ل ثانية ختصاصيةاو  لغة،لنطق والا
، الطالباتتعدد ثقافات في ظل  تعلمصعوبات ال

غير األم الطالبات الالتي لغتهن  ووجود عدد من
  العربية.
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  المخرجاتجودة 
 

 جيد" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق الطالبات في االختبارات المدرسية  •
-2017واالمتحانات الوزارية في العام الدراسي 

، نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد 2018
% كما في 88ما بين  تتراوح ،األساسية

 % في العلوم100الرياضيات بالصف الخامس، و
األول،  ينواللغة اإلنجليزية بالصف بالصف األول،

 والرابع.
تحقق طالبات الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة  •

 تفي جميع المواد األساسية، تراوحجد ا ومرتفعة 
%، جاءت أقلها في اللغة 82% و65ما بين 

العربية والرياضيات بالصف األول، وأعالها في 
اللغة اإلنجليزية بالصف نفسه، والرياضيات والعلوم 

تحقق طالبات الحلقة ، في حين بالصف الثالث
% 48الثانية نسب إتقان متفاوتة، تراوحت ما بين 

%، أقلها في اللغة اإلنجليزية بالصف 86و
 دس، وأعالها في العلوم بالصف الخامس.السا

تتوافق نسب النجاح واإلتقان في الحلقتين مع  •
 ،مستويات الطالبات في الدروس واألعمال الكتابية

 معلم نظام دروسمعظم في  والتي جاء أفضلها
، ودروس الصف السادس؛ بخالف الفصل والعلوم

 اللغة اإلنجليزية.
معلم نظام الحلقة األولى في دروس  طالباتتكتسب  •

 ،المهارات اللغويةمستويات جيدة في الفصل 
المهارات  كذلك، و والمعارف العلمية ،والقرائية

 القسمة وتمثيل الكسور. تي:الحسابية كمهار 
مستويات جيدة في تكتسب طالبات الحلقة الثانية  •

مهارة التجريب العلمي، وتفسير الظواهر الكونية 

في توظيف المهارات  وكذلك ،حول النجوم
، بالصف السادس حساب الزوايا كمهارةالحسابية، 

ورسم األشكال  ،أقل في قياس المحيط ىوبمستو 
كما يوظفن القواعد النحوية  بالصف الرابع.

هن في توظيف واإلمالئية بصورة جيدة، مع تفاوت
 التحدث باللغة العربية السليمة.مهارة 

مهارات اللغة اإلنجليزية  الحلقتين طالبات تكتسب •
في ، والتي جاء أفضلها بصورة مناسبة بوجه عام

، بالصفين السادس والثالثالقراءة والتحدث  مهارتي
 . الكتابةفي وبمستوى أقل مهارة 

عند تتبع نتائج الطالبات في األعوام الدراسية من  •
، تبين استقرار 2018-2017إلى  2015-2016

عامة في الحلقتين، نسب النجاح المرتفعة بصورة 
 مع تقدمها في اللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية. 

توقع في متتقدم معظم الطالبات بصورة تفوق ال •
الفصل معلم مجمل األعمال الكتابية في نظام 

واللغة العربية، والعلوم بالصف السادس، 
ي ف وبصورة متفاوتة ،والرياضيات بالصف الرابع

، باستثناء تقدمهن صفوف الحلقة الثانية األخرى
  المناسب في اللغة اإلنجليزية.

الالتي يمثلن الشريحة  تتقدم الطالبات المتفوقات •
والبرامج  معظم الدروس األكبر، بصورة جيدة في

تتقدم طالبات صعوبات بالمستوى نفسه و ، اإلثرائية
الطالبات تقدم  إال أن   البرامج المساندة؛التعلم في 

الالتي الطالبات و ذوات التحصيل المنخفض، 
في الدروس  بدرجة أقل جاءلغتهن األم غير العربية 

 . واألعمال الكتابية
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تتمكن معظم الطالبات من مهارات التفكير الناقد  •
والتفسير العلمي، والمهارات  ،في االستقصاء

، (Word)التكنولوجية في التعامل مع برنامج 
والقدرة على حل المشكالت في المسائل اللفظية، 

تحمل ك ،اإضافة إلى قدرتهن الجيدة على التعلم ذاتي  
 ،استنتاج القواعد النحويةو  ،مسئولية تعلمهن

ا. ا صحيحً وتوظيف التراكيب اللغوية توظيفً 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الطالبات األساسية في اللغة اإلنجليزية.مهارات  •

ذوات التحصيل المنخفض في الدروس واألعمال الكتابية الطالبات و  ،الالتي لغتهن األم غير العربية الطالباتتقدم  •
 بصورة أكبر.

 
 

  جيد"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

تعي معظم الطالبات حقوقهن وواجباتهن، من خالل  •
القويم، باحترام معلماتهن تمثلهن السلوك 

، ، وتفاعلهن مع المواقف التعليميةوزميالتهن
وحرص الغالبية العظمى منهن على الحضور إلى 
المدرسة بانتظام، والتزامهن مواعيد الدروس، 

، والفسحة ا في الطابور الصباحيوانتظامهن ذاتي  
مع شعورهن بالطمأنينة النفسية في ظل محدودية 

 . المشكالت السلوكية
تتمثل الطالبات قيم المواطنة والقيم اإلسالمية،  •

، أثناء الطابور الصباحي للقرآن الكريم بإنصاتهن
ببعض األعمال التطوعية، كتنظيف  القيامو 

ذوات اإلعاقة،  زميالتهن منالمدرسة، ومساعدة 
لطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية، إضافة او 

إلى زيارتهن "دار المسنين"، وتفاعلهن مع مشروع 
بطاقة لليوم تصميم حفظ النعمة"، ومسابقة "

الوطني، والفعالية اإللكترونية "االستخدام اآلمن 
 لإلنترنت".

 تساهم معظم الطالبات في الحياة المدرسية بإيجابية •
يث يستمتعن بمشاركتهن في ، حوثقة عالية بالنفس

لمسئولية واألدوار يتولين او األنشطة الالصفية، 
القيادية فيها، مثل: "المرشدة الصغيرة" و"فرقة 

ن فريق الطالبي اإللكتروني"، ويتخذو"ال ،الموسيقى"
القرار كما في انتخاب "المجلس الطالبي"، إضافة 

في  العمل باستقالليةإلى اندماجهن في الدروس، و 
مبادرتهن في طرح كن الفرح دون ضغوطات، جو م

بداء اآلراء، و  عرض اإلجابات، وتمثيل األسئلة، وا 
إال أن ثقة والقيام بدور "المعلمة الطالبة"، األدوار، 

ذوات التحصيل المنخفض  ومساهمة الطالبات
 جاءت بصورة أقل.

في  بفاعلية صل معظم الطالبات مع بعضهنتتوا •
في أنشطة الدروس  ن  تعاو  ياألنشطة الالصفية، و 

 ؛ مما يعكسفيها األفكار   ويتبادلن   ،الجماعية
 .اختالف ثقافاتهنمن رغم على النسهن الالفت تجا
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ا، ا جيدً ا وبيئي  ا صحي  تظهر الطالبات وعيً  •
نظافة مرافق الشخصية و نظافتهن بمحافظتهن على 

اللياقة البدنية" "في مركز  شاركني، و المدرسة
وعمل لوحة "الطعام الصحي و"فعالية التشجير"، 

القوارير" في عمل  وفوائده"، واالستفادة من "أغطية
ال الطالبات فئة من غير أن  خارطة البحرين؛
المأكوالت الصحية خالل تناول يحرصن على 

 الفسحة.

تتنافس معظم الطالبات في الحياة المدرسية، من  •
الدروس،  خالل سباق المجموعات في أنشطة

"فن الطفل"، : "مزمار داوود"، والمسابقات مثلو 
في  بعضهن ات"كرة السلة"، إضافة إلى إبداعو

عمل المشروعات، مثل: "مطوية الطقس"، وبحث 
"عالقة العمل التطوعي في تعزيز المواطنة"، 

وابتكار (، Padletو"مرض السكري" بتفعيل )
"لعبة تحدي".

 
 

 نب تحتاج إلى تطويرجوا
 بثقة وحماس أكبر في الحياة المدرسية.  ذوات التحصيل األقل مساهمة الطالبات •

  طالبات على اإلبداع بصورة أكبر. قدرة ال •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 الجيد بموادهنإلمامهن تعكس معظم المعلمات  •
اللغة استخدام ، عبر التخطيط الجيد، و الدراسية
 ، والثقة والحماس في الشرح.السليمة

ستراتيجيات تعليم وتعلم إتوظف معظم المعلمات  •
والتي كانت الطالبة  ،في الدروسجاذبة، وفاعلة 

، المناقشة والحوار، كعملية التعليميةا للفيها محورً 
ستراتيجية "فكر، زاوج، شارك"، ا  والعمل التعاوني، و 

، كما يستخدمن والتعلم باللعب، وحل المشكالت
الموارد والمصادر التعليمية المتنوعة: كالكتاب 
المدرسي، والعارض اإللكتروني، والسبورات 
الصغيرة، والنماذج والمجسمات، والصلصال 

ساب معظم تمما ساهم في اك؛ والقطع البالستيكية
بصورة جيدة، خاصة لمعارف والمهارات ل الطالبات

لت في والتي شك   ،في الدروس الجيدة والممتازة
كما في معظم ، من نصف الدروس ثرأكمجموعها 

الفصل والعلوم، ودروس الصف  معلم دروس نظام
 ،اللغة اإلنجليزيةدروس معظم بخالف  ؛السادس

 . والتي جاءت بصورة مناسبة
حيث ُتدير معظم المعلمات الدروس بفاعلية،  •

تستهل المواقف التعليمية باألنشطة الجاذبة 
من خالل محفزة الصفية البيئة التوفر و ، والهادفة

على المشاركة  هنوتشجيع، سلوك الطالبات إدارة
بأساليب متنوعة مثل: لوحة النجوم، الهدايا الرمزية، 

مما زاد  ؛التذاكر، سباق المجموعات والملصقات
لوقت في ل إال أن إدارتهن نحو التعلم. تهندافعي من

حيث  ،الدروس لم تكن بالفاعلية ذاتها بعض

التنقل السريع بين  وأاإلطالة في بعض األنشطة، 
 جزئياتها. 

توظف معظم المعلمات أساليب تقويمية متنوعة في  •
 الشفهية المالحظة، والتقويمات عبرالدروس 

 تقويمالوالجماعية، و منها  التحريرية، الفرديةو 
في  هااالستفادة من نتائجيتم و  ،األقرانبالذاتي، و 

 التعليمية هنتلبية احتياجاتو  ،مساندة الطالبات
ذوات التحصيل الطالبات  ؛ إال أن مساندةالمختلفة

غير األم المنخفض، والطالبات الالتي لغتهن 
 بسبب التركيز على ؛متفاوتةبصورة العربية جاءت 

في بعض  يم الجماعي والشفهي بصورة أكبرالتقو 
 .الدروس

بقدر جيد من األنشطة  الطالبات   المعلماتُ  فُ كل  تُ  •
التي ت تحدى قدراتهن فيها من خالل األسئلة  مهاموال

 وتنميةالتعلم، ألنماط الموجهة، وتنوعها، ومراعاتها 
، كمهارات االستنتاج كما في مهارات التفكير العليا

حل مهارة العربية والرياضيات، و اللغة دروس 
 معلم العلوم، والتفكير الناقد في نظامفي  المشكالت

ويحرصن على تصويبها بانتظام، وتقديم  ،الفصل
التغذية الراجعة حولها، إال أن دقة التصحيح جاءت 

 اللغة اإلنجليزية.متفاوتة في بعضها، خاصة في 
 موظف المعلمات السبورة الذكية بفاعلية في نظاتُ  •

الرقمية التطبيقات  نوظفي، في حين الفصل معلم
 Class)، و(QR code) :تة مثلبصورة متفاو 

dojo)و ،(Plikers)البوابة توظيف  إلى فة. إضا
 عملية البحث.أجل التعليمية من 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير

 غير العربية.األم نتائج التقويم في مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض، والالتي لغتهن االستفادة من  •

 .إنتاجية أكبرتحقيق وقت التعلم؛ لضمان إدارة  •

 في الدروس بصورة أكبر. توظيف التكنولوجيا •
 
 

 جيد" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

المدرسة االحتياجات التعليمية لمعظم تلبي  •
ا للطالبات ا جيدً طالباتها، حيث تقدم دعمً 

، من في المدرسةالمتفوقات، وهن الفئة األغلب 
خالل برنامج التفوق والموهبة "إشراقة المستقبل"، 
ومشاركتهن في المسابقات المتنوعة، التي يحققن 
فيها مراكز متقدمة، مثل: الفئة الفضية في البحث 

، "اد المستقبللعلمي، والمركز األول مسابقة "رو  ا
هن في برنامج طالبات صعوبات التعلمدعم وكذلك 
الحاجة إلى اختصاصية من  رغمعلى ال؛ الخاص
ليتسنى للمدرسة دعم الطالبات غير  ؛أخرى

البرنامج بصورة أكبر، في حين أن  المستفيدات من
ذوات التحصيل المنخفض من خالل الطالبات  دعم

لطالبات الالتي لغتهن األم وابرنامج "مًعا نسمو"، 
 .امتفاوتً جاء عربية في برنامج "بالضاد أغرد" الغير 

 ُتلبي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالبات •
، بتقديم المساعدات العينية والمادية، بصورة فاعلة

القيم كالزي المدرسي، والنظارات الطبية، وتعزز 
دة، مثل: "سلوكي مرآتي"، السلوكية بمشروعات ع

 ،ترفيهية جاذبةببرامج  جددال هاطالباتئ تهيكما 
، وكذلك تنظيم زيارة وتعريفهن بمرافق المدرسة

ميدانية لطالبات الصف السادس إلى مدرسة الرفاع 
، كما تقوم بمساعدة الطالبات اإلعدادية للبنات

لديهن مشكالت بطرائق مختلفة، خاصة الالتي 
 إال أن ؛عن الدراسة االنقطاعحاالت شخصية، ك

 الحاالت الخاصةبعض  متابعة في هاءاتإجرا
 بمستوى أقل.جاءت  اا وأكاديمي  شخصي  

وتنمي الطالبات، معظم خبرات المدرسة تثري  •
مواهبهن المتنوعة، بعرض إنجازهن ومواهبهن في 
الفعاليات، مثل: "ملتقى المواهب"، و"اليوم الخليجي 

"، و"أبدع بمهارات القرن الواحد واإلبداعللموهبة 
والعشرين"، في الوقت الذي تألقت فيه موهوبات 
الموسيقى في الفعاليات الخارجية بمشاركتهن في 

في على ما يتم توفيره عزنا"، عالوة  فعالية "بميثاقنا
صرح زيارة أنشطة الفسحة، والزيارات الخارجية مثل 

 .الوطني الميثاق
ر بيئة تتخذ المدرسة الكثير من اإلجراءات لتوفي •

، لمرافقها الدورية متابعةصحية آمنة لمنتسباتها، بال
الحريق، وتنفيذ عملية  مطافئوالتأكد من صالحية 

وتقديم اإلخالء، ورعاية الحاالت المرضية، 
، من قبل المعلمة المتطوعةاإلسعافات األولية 

المدرسة  ؛ إال أن  اآلمن للطالبات االنصرافوتنظيم 
 .الساحة المخصصة للطابورتظليل إلى بحاجة 

تكبير بالمدرسة الطالبات ذوات اإلعاقة، ُتراعي  •
النظر،  ر  ص  ق  ات لطالبأوراق االمتحانات 
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ذوات تخصيص صف بالطابق األرضي للطالبات و 
اإلعاقة الحركية، إال أن الدعم المقدم لطالبات 

لعدم وجود  ؛غير كاف لغةالنطق وال اضطرابات
 .ية لهذه الفئةاختصاص

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في البرنامج.  المدرجات ، وطالبات صعوبات التعلم غير لغةالنطق وال اضطراباتالدعم المقدم لطالبات  •

 .  بصورة أكبر اا وأكاديمي  شخصي   الحاالت الخاصة متابعةءات المتعلقة باإلجرا •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية على اإلبداع لمواجهة  •
في االرتقاء بأدائها التحديات، وقد نجحت المدرسة 

 ، حيثمن المستوى المرضي إلى المستوى الجيد
حداثتها، من رغم التعي قيادة المدرسة العليا على 

على أولويات العمل المدرسي، والتزامها قيم العمل؛ 
 ةاإلداريالهيئة في التغيير المستمر  من رغمال

كما أن تقييمات المدرسة في استمارة  ،ةوالتعليمي
التقييم الذاتي جاءت متوافقة مع أحكام فريق 

 المراجعة في جميع المجاالت.
، يم الذاتي للمدرسة بالدقة والشموليةيتميز التقي •

حيث استفادت المدرسة من تقارير هيئة جودة 
لبحرينية التعليم والتدريب، ومعايير المدرسة ا

( في تحديد أولوياتها SWOT) المتميزة، وتحليل
 تهاللتطوير والتحسين بصورة جيدة، وفي بناء خط

 ،أهداف عامة وخاصةوتضمينها  ،ستراتيجيةاإل
ويقوم ، مؤشرات أداء واضحة في معظم جوانبهاو 

متابعة ب مجلس اإلدارة، وفريق التحسين الداخلي
عداد التقارير و ، إجراءات تنفيذها واالستبانات، ا 

خاصة مجاالت العمل المدرسي؛ في أثرها قياس و 
ورفع  ،جودة دعم إنجاز الطالباتبمدى فيما يتعلق 

 .مستوياتهن األكاديمية والشخصية
ا كبيرة في رفع الكفاءة المهنية تبذل المدرسة جهودً  •

احتياجاتهن التدريبية، لمنتسباتها، عبر حصر 
إدارة " تي:كورشورش العمل، بتنفيذ  ،وتلبيتها
وكذلك من خالل "الفيديو التفاعلي"، و"، الوقت

جراء الزيارات التبادلية  ،جلسات التطوير المهني وا 
، مجتمعات التعلم الداخلية، والخارجية من خالل

الزيارات  في، ومتابعة أثرها والتوأمة بين األقسام
ا في تحسين معظم ي  ساهم إيجابمما ؛ الصفية

 هامع تفاوتبوجه عام، صفية الممارسات التربوية ال
 في قسم اللغة اإلنجليزية.

العليا والوسطى في إلهام عضوات القيادتان تتعاون  •
الهيئتين اإلدارية والتعليمية، بما يعزز التشاركية 

تاحة الفرص لهن والعمل بروح الفريق الواحد،  وا 
، تفويض الصالحياتلتولي األدوار والمهام، ك

للقيام بمهام التنسيق، كما  ؛المتميزات منهنتكليف ب
 ،الفصل معلم ونظام ،اللغة العربية قسمي: في
، من خالل العالقات اإلنسانيةتعزيز العمل على و 

 بتفعيل فزهنوتح ،فريق العالقات العامة "بسمة"
"وسام المعلم المتألق"، لألداء المتميز،  :مشروع

؛ األمر لالنضباط الوظيفي لوحة "دانات الشرقي"و 
ا للعمل، ودفع عجلة ا إيجابي  أوجد مناخً الذي 

 التطوير لألمام.
ومصادرها  ،توظف المدرسة مواردها، ومرافقها •

في تعزيز خبرات الطالبات،  ،التعليمية بصورة جيدة
العلوم، ومركز كتوظيف مختبر الحاسوب، و 

، إضافة إلى اإللكترونيالمقهى و  ،مصادر التعلم
لقة الثانية لصفوف بما فيها صفوف الحاتوظيفها 

 .محفزة صفية المصنعة كبيئات
؛ بهدف بصورة جيدة تتواصل المدرسة مع الشركاء •

، كتواصلها مع وتوسعة مداركهن ،تثقيف الطالبات
؛ لتقديم المحاضرات الصحي مركز الرفاع الشرقي

في  المجتمع خدمة مع شرطةالتعاون الصحية، و 
وتنظيم دخولهن وانصرافهن  ،توعية الطالبات
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، كما تتواصل مع الطالبات وأولياء أمورهن، اآلمن
ومشاركتهن واألمهات بتفعيلها مجلسي الطالبات 

إسعاد "، كفعالية في الفعاليات المدرسية المتنوعة
 ."يتيم

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 اللغة اإلنجليزية.قسم أداء المعلمات بصورة أكبر؛ خاصة في مستوى على التطوير المهني أثر انعكاس برامج  متابعة •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 East Rifaa Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1985 سنة التأسيس
 907مجمع  - 753طريق  - 3591مبنى  العنوان

 الجنوبية /الرفاع المدينة/ المحافظة 
 17773515 الفاكس - 17778205 أرقام االتصال

 erifaa.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 - - 

 956 المجموع 956 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .الدخل المحدود اتتنتمي الطالبات إلى أسر من ذو  االجتماعية للطلبة الخلفيات
عدد الشعب لكل صف 

 دراسي 

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

مستوى عدد الشعب لكل 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

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

 فنية )21(إدارية، و )15( عدد الهيئة اإلدارية
 90 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 العربيةاللغة  لغة التدريس

 فصل دراسي واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

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

 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب •
 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :تمثل أهمها فيما يلي ،2019-2018تعيينات جديدة في العام الدراسي الحالي  •
 في بداية العام مدرسةالمديرة  -
 إحداهما في بداية الفصل الثاني مديرتان مساعدتان؛ -
والعلوم في الفصل  ،واللغة اإلنجليزية ،الرياضيات :معلمات أوليات ألقسام -

 الدراسي األول
  .نجليزيةاإللغة لقسم المعلمتان منهن  ؛جددمعلمات  6 -

 


