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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، ثمانية

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

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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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 معظم تدل 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(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  ودقة متابعة تنفيذ  ستراتيجيالتخطيط اإل عملياتدقة
الخطط التشغيلية المشتملة على مؤشرات أداء 

 واضحة.

  كبير في ال هنحماس، و بأنفسهن العالية الطالباتثقة
 تفعيلب ،الدروسالحياة المدرسية، في مجريات 

المجموعات المرنة في أنشطة التقويم  في أدوارهن
 المدرسيةاللجان ي ف وكذا، بصورة بارزة المتمايز
 .الصغيرةلجنة المسعفة كالفاعلة، 

 األمن بالسلوك القويم، وشعورهن  الطالبات تحلي
 النفسي.

 التي  بين منتسبات المدرسةئدة العالقات اإليجابية السا
تميز برامج النصح واإلرشاد، ومتابعة ساهمت في 

وفي تنوع ، هاتجالعمو  ،تهادراسو مشكالت الطالبات، 
 .الفاعلةالالصفية  البرامج واألنشطة

 الدمج، وطالبات  لتقدم البارز لكل من طالبات صف  ا
الدعم والمساندة المقدمة  برامجصعوبات التعلم في 

 .لهن
 ف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعل م فاعلة في يتوظ

ن المصادر هماستخداوالجيدة، و الدروس الممتازة 
، أساليب التقويم المتنوعةوالموارد التعليمية المشوقة، و 
االستفادة من نتائج التقويم بخالف تفاوت بعضهن في 

في مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض، 
واستثمار وقت التعلم، وتحدي قدرات الطالبات، 

الدروس وتنمية مهارات التفكير العليا لديهن في 
 .المرضية

 المدرسة جوانب األمن  على الرغم من متابعة
بخصوص مع الجهات المعنية؛  تواصلهاوالسالمة، و 

مة ءعدم مال، إال أن ومرافقه صيانة المبنى المدرسي
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 ، وبروز غطاء المجاري الحديدي؛مختبر العلومبيئة 
  مازاال يؤثران على سالمة الطالبات وأمنهن.

 كسب المدرسة رضا أولياء األمور والطالبات عما تقدمه 
 من خدمات.

 
 

 الجوانب اإليجابيةأبرز 
 .مساهمة الطالبات بثقة بارزة وحماس كبير في الحياة المدرسية، والتزامهن السلوك الحسن، وشعورهن باألمن النفسي 

  المميزة برامج النصح واإلرشادبصورة جيدة، وتقديم  سيرورة العملانتظام توافر المناخ اإليجابي الذي ساهم في ،
 خبرات الطالبات واهتماماتهن المختلفة.ت من عزز والفاعلة التي متنوعة واألنشطة الالصفية ال

 .تقدم طالبات صف الدمج وصعوبات التعلم البارز في برامجهن       

 

 
 التوصيات

 :متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية في االرتقاء بعمليات التعليم والتعلم نحو األفضل بالتركيز بصورة أكبر على 
 االستفادة من نتائج التقويم في مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض    -
 تحدي قدرات الطالبات، وتنمية مهارات التفكير العليا لديهن في الدروس   -

 نتاجيتها.    إالدروس بما يضمن زيادة التعلم في إدارة وقت  -

  خالل:، من وسالمتهن بصورة أكبر أمن منتسبات المدرسةمتابعة إجراءات 

 ن المدرسة من توظيفه بصورة فاعلةصيانة مختبر العلوم، بما يمك   -

  صيانة غطاء المجاري الحديدي.  -

   نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمة األولى للرياضيات. سد 

 

    

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  المحافظة على المستويات الجيدة والجوانب
ال سيما اإليجابية في مجاالت العمل المدرسي، 

تلك المرتبطة ببرامج الدعم والمساندة التعليمية 
مستوى ب للطالبات، واالرتقاءوالشخصية المقدمة 

من ، هنالتطور الشخصي لمجال أدائها في 
 المستوى الجيد إلى المستوى الممتاز.

  واالستفادة يتهلو شمو عمليات التقييم الذاتي دقة ،
في تحديد أولويات التطوير بصورة جيدة من نتائجه 

ستراتيجية واقعية، اشتملت إوالتحسين، وبناء خطة 
في أغلب جوانبها مؤشرات أداء، ومعايير نجاح 

متابعة تنفيذها وفق آليات إضافة إلى دقة واضحة، 
 . محددة
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  باتها، وتواصلهن مًعا منتستحفيز القيادة العليا
؛ التغيير وتبادل الخبراتعلى  نوتشجيعهبإيجابية، 

نحو المشاركة  دفعهنانعكس على رضاهن، و بما 
من  تهااستفادبحماس في التطوير، عالوة على 

نقص المعلمة األولى  في سد   الكفاءات المتميزة
 .للرياضيات

  معظمالتوافق بين تقييمات المدرسة ألدائها في 
مجاالت العمل المدرسي، حسب ورودها في 
استمارة التقييم الذاتي، مع األحكام التي خلص 

تقييم مجال  ا فيا معً م، وتطابقهإليها فريق المراجعة
 التطور الشخصي للطالبات.
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  المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  تحقق الطالبات نسب نجاح مرتفعة في االمتحانات
 الوزارية، في جميع المواد األساسية في العام

% 82، تراوحت ما بين 2016-2015 الدراسي
%، جاء أقلها في الرياضيات بالصف الثالث 100و

اإلعدادي، وأعالها في اللغة العربية بالصفين 
 األول والثاني اإلعداديين. 

  ا تقان مرتفعة ومرتفعة جد  إتحقق الطالبات نسب
في أغلب المواد األساسية في العام الدراسي 

%، 80% و52، تراوحت ما بين 2015-2016
جاء أقلها في العلوم بالصف الثالث اإلعدادي، 

وهي نسب  ،وأعالها في اللغة العربية بالصف نفسه
نسب تحقيقهن هذا، مع تتوافق مع نسب النجاح. 

في  تتفاوت مع نسب النجاح إتقان متوسطة
الرياضيات في الصفوف الثالثة، واللغة اإلنجليزية 

 في الصف الثالث اإلعدادي.
 ب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات تعكس نس

معظم الطالبات في الدروس الممتازة والجيدة، التي 
شكلت أكثر من نصف دروس المواد األساسية، 
وترك زت بدرجة أكبر في أغلب دروس اللغة العربية 

اللغة اإلنجليزية، والرياضيات في أغلب دروس و 
 الصف األول، والعلوم في الصف الثالث.

 مهارة القواعد النحوية، و الطالبات  تكتسب معظم
تحليل النصوص األدبية، خاصة في الصفين األول 

إضافة إلى اللغة العربية بصورة جيدة، والثاني في 
والتعبير الكتابي  ،والتحدث ،القراءة الجهريةمهارات 

في أغلب الدروس،  اإلنجليزية في اللغتين العربية و 

لمهارات وا الحسابيةمهارات الفي حين يكتسبن 
حيث يكتسبن مهارات العلمية، بصورة متفاوتة، 

معادالت  الرياضيات في الصف األول، كحل  
الجمع والطرح، والمهارات العلمية في الصف 

كيميائية في الجدول ترتيب العناصر ال، كالثالث
مهارات الدوري بمستوى جيد، في حين يكتسبن 

األساسية األربع على األعداد  الحسابية العمليات
الصحيحة بالصف الثاني، واستنتاج العوامل المؤثرة 

 .بصورة مرضية في الضغط بالصف األول
  عند تتبع نتائج الطالبات في األعوام الدراسية من

، تستقر نسب 2016-2015إلى  2013-2014
العربية اللغتين النجاح المرتفعة في مادتي 

في  ةمرتفعمع كونها ياًل وتتراجع قلواإلنجليزية، 
 الرياضيات.العلوم و 

  تتقدم معظم الطالبات بصورة جيدة في الدروس
الممتازة والجيدة، وفي جميع األعمال الكتابية. في 
حين يتقدمن تقدم ا متفاوًتا في بقية الدروس، خاصة 

 في العلوم والرياضيات في الصف الثاني.

   تتقدم طالبات صعوبات التعل م، وطالبات صف 
تتقدم الدمج بصورة متميزة في برامجهن  الخاصة، و 

الطالبات المتفوقات وفق قدراتهن بصورة جيدة في 
الدروس والبرامج اإلثرائية، في حين تتقدم الطالبات 
ذوات التحصيل المنخفض بصورة متفاوتة في 
أغلب الدروس، واألعمال الكتابية، والبرامج 

 العالجية.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  والرياضيات بصورة أكبر. في العلوم الطالباتمهارات 

 .تقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس واألعمال الكتابية 

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  كبير   الطالبات بحماس  تشارك الغالبية العظمى من 
في الحياة المدرسية، بالنفس  عالية   وثقة  

بتفعيل في المواقف التعليمية البارزة كمشاركتهن 
مجموعة أدوارهن في المجموعات المرنة، ك
لعب  فيو الباحثات، والمصممات، والكاتبات، 

تأليف األناشيد في و  الطالبة، كالمعلمة ،األدوار
وتحملهن إضافًة إلى أدوارهن البارزة ، الهادفة

األنشطة الالصفية واللجان قيادة في المسئولية 
فريق المجلس الطالبي، و كالطالبية والفرق 
 ."يونيك"

  ،ويتصرفَن تبدي الطالبات سلوًكا قويًما وخلًقا رفيًعا
مًعا بانسجام تام، ويتمتعن باالنضباط والوعي 

 في حَ ض  وَ كما الذاتي في المواقف المختلفة، 
 ، عزز مناحترامهن الكبير لمعلماتهن وزميالتهن

ا للسلوك اإليجابي كم وجهةالمفاعلية البرامج ذلك 
 األمر الذي ؛ن التعامل""متجر ف شروعفي م

 انعكس إيجاًبا على شعورهن باألمن النفسي.

 عميًقا ا فهمً و  التزاًما بقيم المواطنة، تظهر الطالبات
لتراث البحرين وثقافتها، وللعادات والتقاليد 
البحرينية األصيلة، تمثل في مشاركتهن بحماس 

السالم الملكي، والفعاليات واالحتفاالت  ترديدفي 
 اتوالزيار وفي تصميم األركان التراثية، الوطنية، 

و"مركز الميدانية إلى "صرح الميثاق الوطني"، 
طالبات فهمهن للقيم كما تترجم ال "،عيسى الثقافي

اإلسالمية خالل مشاركتهن البارزة في األنشطة 
والمشروعات الداعمة لذلك، كما في مشروَعي: 

 "الطريق إلى الجنة"، و"حامالت المسك".

  إلى المدرسة في  الطالبات الحضور المنتظمتلتزم
األمر الذي عززته المدرسة  ؛المواعيد المحدد

بمشروعات وبرامج متنوعة، كبرامج ما قبل 
الطابور الصباحي، ومشروع "مدرسة بال غياب، 

في األيام  نسب الحضور تقل   بال تأخر"، إال أن  
 التي تسبق وتلي المناسبات الدينية.

  تبدي الطالبات دافعية ومسئولية عالية عن تعلمهن
لبحوث والعروض ا، برزت في إعدادهن اذاتي  

التقديمية، وتقديم الورش، كورشة "قصة تفوقي"، 
وتصميمهن الخرائط المفاهيمية، إضافًة إلى طرح 

 المبادرات كما في مشروع "األيدي السخية". 

  تتواصل الطالبات مًعا بفاعلية عالية من خالل
قدرتهن على توزيع المهام والمسئوليات، 

صغائهن فكار األلبعضهن بعًضا، واالستفادة من  وا 
عند العمل في المجموعات المرنة، المطروحة 

والمجموعات التكاملية في الدروس، عالوًة على 
أدوارهن القيادية في اللجان الطالبية الفاعلة.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 مناسبات الدينيةلمدرسة في األيام التي تسبق وتلي الاالمنتظم إلى الطالبات  حضور.
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 تعليم وتعل م فاعلة  توظف المعلمات إستراتيجيات
في الدروس الممتازة والجيدة، كالتعل م التعاوني، 
ولعب األدوار، والتعل م باالكتشاف، والمجموعات 

 ،زاوج ،"فك ر (، وأسلوبJigsawالتكاملية )
والحوار، ويستخدمن فيها  ،والمناقشة شارك"،

المصادر والموارد التعليمية المشوقة، كالعارض 
م التعليمية، والسبورات الفردية اإللكتروني، واألفال

، في حين ظهر الصغيرة، والمعاجم اللغوية
 توظيفهن لها بفاعلية أقل في الدروس المرضية.

  توظ ف المعلمات في معظم الدروس أساليب تحفيز
وتشجيع فاعلة، كالعبارات التعزيزية، ولوحة 
، النجوم، ومنح الهدايا الرمزية، والدرجات للطالبات

، ودفع ت؛ عزز بصورة بارزة  هن  تمن مشاركتهن 
 لتعل م.نحو ا ق دًما

  تدير المعلمات معظم الدروس بصورة منظمة
ومنتجة أثناء عرضهن  لألنشطة التعليمية 

دارتهن المتنوعة،   هنسلوك الطالبات، واستثمار وا 
المساندة  هنالوقت في التعل م الهادف، وتقديم

 المستمرة. في حين تأث رت إنتاجية بعض الدروس
اإلطالة في األنشطة نتيجة  ؛المرضية بإدارة الوقت

 ذات المستوى االستهاللية، واألنشطة التعليمية
إضافة إلى تحدي قدرات الطالبات، في األقل 

 وتفاوت، صفيةاالنتقال السريع بين األنشطة ال
الوقت المتاح لإلجابة عن أسئلة التقويم الختامي 

 الفردي. 
   قي م المعلمات أداء الطالبات بتوظيف أساليب ت

التقويم المتنوعة والفاعلة، كالتقويمات التحريرية 

تقويم والجماعية، والتقويم الذاتي،  والشفهية، الفردية
تلبية االحتياجات  في وتستفيد من نتائجهااألقران، 

في بصورة فاعلة لطالبات االتعليمية لمعظم 
بصورة أقل للطالبات الدروس الممتازة والجيدة، و 

الدروس  ذوات التحصيل المنخفض، خاصة في
 المرضية.

  تقد م المعلمات مساندة تعليمية فاعلة للطالبات في
معظم الدروس، من خالل وضوح اإلرشادات 
، ودعمهن  بتقديم التغذية  والتعليمات المقدمة لهن 

والربط د العلمية، واالراجعة المباشرة، وتبسيط الم
وتفعيل المجموعات المرنة ها وبالحياة، المنطقي بين

في التقويم الجماعي المتمايز، ومساندة المعلمة 
الطالبة، إال  أن  مساندتهن  الطالبات ذوات 
التحصيل المنخفض جاءت بمستوى أقل، حيث 
تحظى الطالبات المتفوقات وذوات التحصيل 

 لتعل م.نحو االمتوسط بفرص أكبر 

  بقدر جيد من الواجبات ت كلِّف المعلمات الطالبات
من سيربح " ية المتمايزة والمخطط لها، مثل:المنزل

النجوم"، ويتابعنها بالتصويب المنتظم الدقيق في 
جميع المواد األساسية، ويعززنها بالعبارات 

 التشجيعية، وتوفير التغذية الراجعة.

  لدى تنم ي المعلمات مهارات التفكير العليا
ة في الدروس ، خاصفاعلةبصورة الطالبات 

الممتازة والجيدة، كمهارات التفكير الناقد، وتحليل 
 النصوص األدبية في اللغة العربية، وحل  
المشكالت في اللغة اإلنجليزية، والمقارنة بين 
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بدرجة  تالرسوم البيانية في الرياضيات، بينما ظهر 
 أقل في الدروس المرضية.

  تراعي المعلمات التمايز في األنشطة التعليمية
قدراتهن  بطرح وتتحدين ذات المستويات المختلفة، 

األسئلة الشفهية المفتوحة، واألنشطة التقويمية 

المتمايزة التي تتناسب مع قدرات الطالبات وفق 
الذكاءات المتعددة، كما في دروس اللغتين العربية 

أقل في الدروس  واإلنجليزية، في حين جاء بمستوى
 المرضية، خاصة دروس العلوم.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .االستفادة من نتائج التقويم في مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض  

 .استثمار الوقت أثناء الدروس بصورة أفضل 

 بصورة أكبر.لديهن  وتنمية مهارات التفكير العليا  ،تحدي قدرات الطالبات 
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  االحتياجات التعليمية المختلفة تلبي المدرسة
، البرامج العالجية؛ بتنفيذ بكفاءة عاليةلطالبتها 

 #" ومشروع ،دروس التقويةك ،اإلثرائية المتميزةو 
ذوات التحصيل الطالبات  لدعم ؛استشارة"هاش تاغ 

طالبات لدعم  ؛خطي تميزي""برنامج: المنخفض، و 
حصص البرامج األسبوعية، و ، صعوبات التعلم

 المتميز"، لرعاية“والمسابقات العلمية، كمسابقة 
 .المتفوقات والموهوبات الطالبات

  للطالبات  الشخصيةتدعم المدرسة االحتياجات
 كبرنامجرشادية الفاعلة، البرامج اإلب ،بصورة بارزة
 ،و"أنا وذاتي" "، و"واسطة خير"،الدافئ"حضني 

بتنفيذ وتساندهن عند تعرضهن للمشكالت، 
الحنان"،  مرافئك" المعززة للسلوك،المشروعات 

كحالة  ،لحاالت الخاصةل الحثيثة تهابعوبمتا
 الصمت االختياري"."

 لطالبات ذوات اإلعاقةالمقدمة لميز برامج الدعم تت، 
 طالبات صف   كبرنامج، في تعلمهن فاعليتهاب

في األنشطة  مشاركتهن المدرسة وتعزز ،األمل
شاركهن في تبتفعيل األدوات الرقمية، و  الصفية

كما مهرجان "أناملي مبدعة"، ك ،األنشطة المتنوعة
 من خالل أمورهنمع أولياء بشأنهن تواصل ت

    .(class dojo) برنامج

 ببرنامج فاعل "هيا د د  الج   طالباتهاالمدرسة  تهيئ
ورشة "التسامح تنفيذ ، و على مدى أسبوع نلتقي"

مر الذي ساهم في سرعة األ ؛والتعايش والسالم"
السلس  خريجاتها؛ لالنتقالتهيئ و ، استقرارهن

برامج المحاضرات و ال بتقديم ،لمرحلة الثانويةل
 ."دراز المحبة" برنامجك، رشاديةاإل

 الالصفيةاألنشطة من  واسًعاالمدرسة نطاًقا  تقدم 
مع رغبات الطالبات  تتوافقالتي ، المتميزة
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 فعاليات الفسحة المتنوعة،أنشطة و كواهتماماتهن، 
، ة الثقافيةواألسابيع التربوي"مقهى الثقافة"،  :مثل
"النظام" و"المستقبل"،  :اللجان الطالبية كلجنتيو 

تحدي مسابقة كالداخلية والخارجية، والمسابقات 
 .الرياضيات

  ،جوانب تتابع لجنة الصحة والسالمة المدرسية
بتفعيل  ،بصورة جيدة الصحيةاألمن والسالمة 

ى عنَ الذي ي  ، "شبكة المعرفة الصحيةمشروع "
بتدريب طالبتها على تقديم اإلسعافات األولية عبر 

بعض في حين توجد  "،المسعفة الصغيرةلجنة "

: ، مثلالمدرسة سالمة منتسباتالمؤثرة في القضايا 
وبروز غطاء تصريف ، مختبر العلوممة ءعدم مال

صالحية بعض مطافئ  وانتهاءمياه المجاري، 
 الحريق.

  تعزز المدرسة المهارات الحياتية لدى الطالبات
، بإتاحة الفرص لهن إلعداد البحوث بصورة متميزة

المشكالت،  حل  تدريبهن على أسلوب ، و ةالعلمي
جراء اللقاءات ، اللغوية قواميسالواستخدام  وا 

 .باللغتين العربية واإلنجليزية فيةاالصح

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 متابعة إجراءات أمن وسالمة منتسبات المدرسة بصورة أكبر  . 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

   بتفعيل معايير المدرسة كافة برامجها وفعالياتها،  مت قي
، SWOT)) وتحليل المتميزة،المدرسة البحرينية 

في  التقييم الذاتي الشامل والدقيق، نتائجوتستفيد من 
 هايتها للتطوير والتحسين، وبناء خطتتحديد أولويا

اشتملت في أغلب جوانبها والتنفيذية التي  ستراتيجيةاإل
 وتتابع، واضحةمؤشرات أداء، ومعايير نجاح 

إجراءات تنفيذها، بإعداد التقارير واالستبانات، 
ا منها إلى تحقيق رؤيتها واستمارات قياس األثر؛ سعيً 

التشاركية التي ت رِجمت بمستويات تفوق التوقع في 
جميع مجاالت العمل المدرسي، ال سيما تطور 

، وجودة برامج الدعم والمساندة لشخصيالطالبات ا
 المقدمة لهن.

  توافقت تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم
الذاتي مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة في 

وتطابقها مع تقييم ، مجاالت العمل المدرسي معظم
 مجال التطور الشخصي للطالبات.

  تحفز القيادة العليا منتسبات المدرسة، باعتمادها
مبدأي التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد، وتفويض 

قيادة المشروعات واللجان لالمعلمات ذوات الكفاءة 
كقيادة برنامج "التزامي"، والقيام بمهام  ،المدرسية

كقسم  ،في بعض األقسامالمعلمات األوليات 
عها لهن بتفعيل لوحة الرياضيات، فضاًل عن تشجي

ملتقى ك"وتنظيم اللقاءات الدورية  ،"األداء المتميز"
 األحبة"؛ األمر الذي أوجد مناًخا إيجابي ا للعمل. 

 صورة ب االحتياجات التدريبية للمعلماتالمدرسة  تلبي
رامج وورش العمل من البفاعلة عبر مجموعة 

معايير الدرس الجيد"، و"التعليم الموجهة، مثل: "
والحلقات الدروس النموذجية،  وعرض المتمايز"،

النقاشية في الجلسات التطويرية لألقسام، وتفعيل 
الزيارات التبادلية حقيبة المعلم الجديد، إضافًة إلى 

أداء في تحسين  مما ساهم إيجاًباالداخلية والخارجية؛ 
المعلمات في معظم الدروس، بخالف تفاوت أثرها في 

 بعض الدروس. 

  ِّف المدرسة مواردها التعليمية، ومرافقها بصورة  َتوظ
تعزيز خبرات دعم العملية التعليمية، و في  فاعلة  

كتوظيف مركز مصادر التعلُّم، ومختبر  ،الطالبات
ومعامل المجاالت الحاسوب، والصف اإللكتروني، 

العملية، وتحرص على توفير مرافق بديلة لمرافقها 
للرسم،  خشبي كمعمل صف  كتخصيص األساسية، 
  بصورة أقل. العلوم تفعل مختبرفي حين 

  مع مؤسسات المجتمع بفاعلية عالية تتواصل المدرسة
حيث يتم التعاون مع ، إلثراء تعلم الطالباتالمحلي؛ 

، ةالعلمي جراء البحوثإمجمع السلمانية الطبي في 
المشاركة في من خالل  ،وبلدية المحافظة الشمالية

التي تقيمها، إضافةً إلى تواصلها الفعاليات والمسابقات 
الفاعل مع أولياء أمور الطالبات وتشجيعها مبادراتهم 

كمشاركاتهم في تفعيل حصص البرامج  ،التطوعية
 المدرسية. 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات بصورة أكبر 

 لتفعيله بصورة  أفضل. ؛ االستمرار في متابعة مدى كفاءة مختبر العلوم 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الدراز اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Duraz Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1988 سنة التأسيس
 540مجمع  – 4007طريق  - 191مبنى  العنوان

 الدراز/ الشمالية المدينة/ المحافظة 

 17690648 الفاكس 17697811 17695580 أرقام االتصال

 alduraz.in.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 15-13 العمرية للطلبةالفئة 

 (1-12)الصفوف الدراسية 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 667 المجموع 667 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي أغلب الطالبات إلى أ سر من ذوات الدخل المحدود االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنيات 6إدارية، و 13 عدد الهيئة اإلدارية
 68 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المطبقالمنهج 

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم. 
 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب 

 - االعتمادية )إن وجدت(

 ال يوجد  الرئيسة في المدرسةالمستجدات 
 

mailto:alduraz.in.g@moe.gov.bh

