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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 ،ينمراجع خمسة

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

 

          نتائج المراجعة ملخص
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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
 الكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على 

 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 جدًّامحدود 

 تدل على انعدام الشيء دوًما )ال يوجد(مع

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

الشامل لمجاالت و الدقيق الذاتي تقييم المدرسة  •
العمل المدرسي، واالستفادة منه في بناء خططها 

وفق أولوياتها ، التشغيليةو  والتنفيذية، ،اإلستراتيجية
حفاظها على للتطوير والتحسين؛ مما ساهم في 

 مستوى أدائها الجيد في جميع المجاالت.
رفع كفاءة  فية يالمدرس ةقيادالسعي ل األثر اإليجابي •

فاعلية عمليات على ، وانعكاسه المعلمات المهنية
 بما فيها تنمية مهارات التفكير العلياالتعليم والتعلم 
، ةالجيد الدروسفي هن مستوياتو  ،لدى الطالبات

 والممتازة، خاصة دروس نظام معلم الفصل.
 اإلنجليزيةاللغة ، و العلومدروس تفاوت فاعلية  •

استثمار وقت التعلم،  حيثمن ، لحلقة الثانيةبا
تلبية الستفادة من نتائج التقويم من أجل التعلم في او 

خاصة ذوات التحصيل  ،الطالبات احتياجات
 .فضالمنخ

ومشاركتهن في الحياة دافعية معظم الطالبات  •
وقدرتهن على ، ْينواضح   حماسثقة و بالمدرسية 

ة المهام وتحمل مسئولي ،تولي األدوار القيادية
األنشطة في الدروس، و  المناطة بهنواألدوار 

ولّبت رغباتهن  ،ت خبراتهنر  الالصفية التي أثْ 
لطالبات دى اا لوبصورة أكثر بروزً  ،وميولهن

 .الموهوبات
صعوبات التعلم في الدعم البارز للطالبات ذوات  •

 برنامجهن.
 ا تقدمه المدرسة.رضا الطالبات وأولياء أمورهن عمّ  •
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 .بوضوحرؤيتها وانعكاس ذلك على ترجمة  ،تقييمها الذاتي الشاملعن المنبثق  تخطيط المدرسة اإلستراتيجي •

 مهارات التفكير العليا في معظم الدروس. اكتسابتمكين الطالبات من  •

بحماس في األنشطة الالصفية المتنوعة المثرية  تهنومساهم ،األدوار القيادية هنتوليأنفسهن، و بثقة معظم الطالبات  •
 لخبراتهن.

 والطالبات ذوات صعوبات التعلم. ،الدعم المتميز للطالبات الموهوبات •
 
 

 التوصيات
 .بالحلقة الثانية األكاديمي بصورة أكبر، خاصة في اللغة اإلنجليزية رفع مستوى إنجاز الطالبات •

 لالرتقاء بها نحو التميز، بحيث تركز بشكل أكبر على: ؛في تطوير عمليات التعليم والتعلماالستمرار  •
 منهن االستفادة من نتائج التقويم من أجل التعلم في مساندة الطالبات، خاصة ذوات التحصيل المنخفض 
 .استثمار أكثر إنتاجية لوقت التعلم 

والعلوم، واختصاصية مصادر ، اللغة اإلنجليزية :ين لمادتياألولي  ين البشرية المتمثل في: المعلمت   المواردسّد نقص  •
 تعلم.

 
 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

وتلك التي تحتاج  ،بجوانب القوةوعي قيادة المدرسة  •
وشموليته، التقييم الذاتي  دقةعن الناتج  للتطوير؛
ا تبعً  المدرسية من نتائجه في بناء الخطط واالستفادة
 .ةمتابعالو  التنفيذ آليات مع فاعلية، لألولويات

رسية على مواجهة التحديات قدرة القيادة المد •
حداث التحسينات الواضحة،   :أبرزهامن و وا 

  والسعي  وقدمه، المبنى المدرسيموقع
ا على إلى إزالة كل ما يمثل خطرً  الدؤوب

كما في إعادة بناء  سالمة الطالبات،
، واستحداث نظام للسقوطالسور اآليل 

انصراف أكثر أمانا للطالبات، وتحديد 
 مواقف الحافالت المدرسية.

 اللغة  :تيدنقص القيادة الوسطى لما
والذي استعاضت  ،والعلوم ،اإلنجليزية

من ذوات الكفاءة عنه باختيار معلمات 
تفويض ى لإلتولي مهام التنسيق، إضافة 

الصالحيات لفنية مركز مصادر التعلم 
 .عدم وجود اختصاصيةل

تقييم المدرسة لواقعها في استمارة التقييم  تطابق •
الذاتي مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة 

 عليم والتعلم واإلنجاز األكاديمي.في مجالي الت
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 المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 ،تحقق الطالبات في االختبارات المدرسية •
 ،2017-2016للعام الدراسي واالمتحانات الوزارية 

%، 100% و93نسب نجاح مرتفعة، تتراوح ما بين 
مع تركز نسب النجاح الكلية في الحلقة الثانية بصورة 

 أكبر.
ا في تحقق الطالبات نسب إتقان مرتفعة ومرتفعة جدًّ  •

الغالبية العظمى من المواد األساسية، تراوحت ما بين 
تتوافق مع نسب النجاح المرتفعة، و %، 93% و66

اللغة  :حققن نسبتي إتقان متوسطتين فييفي حين 
% 59اإلنجليزية بالصفين الخامس والسادس، بلغتا 

 % على الترتيب.54و
مستويات  المرتفعة النجاح واإلتقان تعكس نسب •

معظم الطالبات في الدروس الجيدة والممتازة، التي 
شكلت ثالثة أرباع دروس المواد األساسية، وتركزت 
في دروس نظام معلم الفصل، ودروس اللغة العربية 

 والرياضيات بالحلقة الثانية.
والمفاهيم في  ،والمعارف ،تكتسب الطالبات المهارات •

 دروس المواد األساسية، على النحو التالي:

  نظام معلم الفصل: يكتسبن مهارات
التهجي بالصف األول، وتوظيف الظواهر 

وصف المفاهيم الهندسية كاللغوية، و 
األشكال المستوية بالصف الثالث بصورة 

ٍة أفضل بالصف الثاني، جيدة، وبصور 
اءة ، والقر حيث يتمكّن من آليات الكتابة

 .الجهرية
  القراءة مهارتي اللغة العربية: يكتسبن

، الشفهيالجهرية المعبرة، والتحدث 

إعراب االسم ك ،القواعد النحويةويطبقن 
 وتوظيفالمجرور والمفعول المطلق، 

ظرفي الزمان والمكان بصورة جيدة، في 
حين يتمكّن من الكتابة اإلمالئية بالصف 

 .الرابع بصورٍة متفاوتة
  الرياضيات: يمتلكن مهارات الحساب

متشابهة الالذهني، وجمع الكسور 
تبًعا  اتع المثلثانو أالمقامات، وتحديد 

يتمكّن من في حين بصورٍة جيدة،  الزواياه
 .تبسيط الكسور بمستوى أقل

  العلوم: يكتسبن مهارات التفسير والتجريب
 ،والمفاهيم ،العلمي، ويستنتجن المعارف

العلمية كخواص الفلزات، ووظائف أجزاء 
 الدائرة الكهربائية بصورة مرضية

  ،اللغة اإلنجليزية: يتمكّن من القراءة
والتحدث الشفهي، والفهم، واكتساب 
المفردات الجديدة في الحلقة األولى بصورة 

مهارات الكتابة، في في جيدة، وبصورة أقل 
حين يكتسبن المهارات األساسية بصوة 

 ة في دروس الحلقة الثانية.متفاوت
تستقر نسب النجاح المرتفعة والكلية في جميع المواد  •

األساسية بالحلقتين، عند تتبعها خالل األعوام 
 .2017-2016إلى  2015-2014من الدراسية 

 ،تتقدم الطالبات بصورة جيدة في معظم الدروس •
دروس نظام معلم الفصل، وبصورة مرضية  خاصةً 

واللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية،  ،في دروس العلوم
في الوقت الذي يتفاوت تقدمهن في األعمال الكتابية، 
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بصورة جيدة في نظام معلم الفصل،  تحيث ظهر 
أقل في بقية األعمال، خاصة أعمال اللغة وبصورة 
 بالحلقتين. اإلنجليزية

معظم  تتقدم الطالبات المتفوقات بصورٍة جيدة في •
تتقدم  الدروس والبرامج المدرسية، وبصورة أفضل

طالبات صعوبات التعلم في برنامجهن الخاص، في 
حين تتقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض 
بصورٍة مناسبة في معظم الدروس، وبصورة أفضل 

في برامج التقوية والمساندة.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في دروس العلوم بالحلقة الثانية.جليزية، وتقدمهن مهارات الطالبات في اللغة اإلن •

 تقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في معظم الدروس واألعمال الكتابية. •
 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

الدروس  فيتساهم معظم الطالبات بدافعية وحماس  •
بتمثيل األدوار، ومبادرة ملكات القراءة والنحل في 

 أكثر وضوًحامساندة زميالتهن، والتي برزت بصورة 
في دروس الحلقة األولى، عالوة على انخراط شريحة 

كبرنامج "تباشير  ،كبيرة منهن في الفعاليات المدرسية
متعتي"، وحصص األنشطة  الصباح"، و"فسحتي

ل: "رفيدة القدس"، و"الزهرات"، مث ،اللجان الطالبيةو 
يحققن مراكز متقدمة على المستوى الخارجي كما 

 "الناقدة الصغيرة". ةكالمركز األول في مسابق
ُتظهر الطالبات ثقة عالية بأنفسهن بتوليهن األدوار  •

بطرح القيادية كتقديمهن فقرات اإلذاعة المدرسية، و 
البناءة في المجلس الطالبي، عالوة على  المقترحات

أدوارهن البارزة في الفعاليات التربوية مثل: "صاحبة 
الجاللة"، ومسابقة "الراوي"، عدا تفاوت ثقة الطالبات 

 في بعض دروس الحلقة الثانية.بأنفسهن 

ثقافة البحرين وموروثها لتبدي الطالبات فهًما عميًقا  •
قلعة راثنا"، وزيارتهن الشعبي، بمشاركتهن في فعالية "ت

مساهمتهن في مسابقة "تفنن في هوى و عراد، 
 هن الوطني.البحرين"، التي عكست حسّ 

تتصرف الطالبات بقدٍر عاٍل من الوعي والمسئولية،  •
تجلَّى في سلوكهن المثالي القويم، وانسجامهن 

، وتنافسهن للفوز بلقب لآلخرين واحترامهن الواضح
القيم يلتزمن كما س"، "ملكة القيم"، و"وردة القد

اإلسالمية بصورة جلية بالمشاركة في تجويد القرآن، 
شعورهن من عزز مما للعمل التطوعي؛  "سند"وفريق 

 باألمن النفسي.
 بحضورهن المنتظمالمدرسة تترجم الطالبات حبهن  •

ثر فاعلية برامج إفي المواعيد المحددة؛  والمميز
 تحفيز "حظك اليوم"، و"ساعة مرح".ال

توظف معظم الطالبات مصادر المعرفة المتعددة في  •
"كلنا نقرأ"، و"كتابي  :يْ ا عبر مشروع  تعلمهن ذاتيًّ 
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صديقي"، وت ولِّي مهمة البحث في مشروع "اآلنسة 
باستثناء عدد ، باحثة"، ومعرض علماء المستقبل

 .محدود من الدروس الذي ظهر فيها بصورة أقل

الدروس والفعاليات تعمل الطالبات مًعا بفاعلية في  •
كفاعلية "نبدع مًعا"، ويتواصلن مع بعضهن بطالقة 

السرد في تمثيل األدوار، و من خالل مهارات اإللقاء، و 
 فقرة "حكواتي".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ثقة وحماس طالبات الحلقة الثانية في الدروس بصورة أكبر. •

 قدرة الطالبات على التعلم الذاتي بصورة أكبر. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

توظف معظم المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم  •
تالءمت وفئة الطالبات شائقة ومتنوعة، و فاعلة، 
تمثيل و مثل: األسئلة من أجل التعلم،  ،العمرية

التعلم و التعلم التعاوني محدد األدوار، و األدوار، 
 جعلتهن"؛ باللعب وباألناشيد، و"فّكر، زاوج، شارك

 معظمهن توأكسب، العملية التعليميةمحور 
بمستويات جيدة، في حين  ،والمفاهيم ،المعارف

، الدروس المرضيةبصورة مناسبة في  توظيفها جاء
 واللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية. ،كدروس العلوم

توظف معظم المعلمات الموارد التعليمية المتاحة  •
بفاعلية، كالسبورة الذكية، والسبورات الفردية، 
وأوراق العمل، ويدويات الثقافة العددية كالشرائط 
الهندسية؛ مما عزز من تفاعل الطالبات مع ما 

 يقدم لهن.
دروسهن بصورة منظمة  تدير معظم المعلمات •

ومنتجة، حيث التخطيط المنظم، والتسلسل 
المنطقي في العرض، إضافًة إلى وضوح 

اوتت تف في حينوتنوع األنشطة،  ،اإلرشادات
خاصًة  ،بعض الدروسفاعلية إدارة الوقت في 

المساندة التعليمية  تقديممن حيث المرضية منها 
 .ذوات التحصيل المنخفضلطالبات ل

على المشاركة  الطالبات المعلمات تشجع معظم •
ودافعيتهن نحو أداءهن  نعزز يو  في الدروس،

كعبارات بأساليب تحفيز متنوعة ومبتكرة، التعلم 
وملكة القراءة، ، عبقريةومنح األلقاب ك ،اإلطراء

بمنح و ، (super star)والباحثة الصغيرة، و

والهدايا  ،، إضافًة إلى التصفيقاالتيجان أيضً 
 الرمزية.

تتنوع أساليب التقويم من أجل التعلم في معظم  •
الدروس، ما بين الشفهي والتحريري، والفردي 

، التقويم باألقرانوالثنائي والجماعي، إلى جانب 
والتصويب  ،التغذية الراجعة المباشرةتُتب ع بالتي و 

الفوري لألداء، عدا قلة من الدروس خاصًة 
 مساندةفي  فاعليتهاتفاوتت التي المرضية منها، 

نتيجة  ؛ذوات التحصيل المنخفض الطالبات
عرض اإلجابات  أوعمومية التغذية الراجعة، 

فضاًل النموذجية للطالبات دون توضيح أخطائهن، 
 لزميلتها. "المعلمة الطالبة"عن تفاوت مساندة 

الطالبات في معظم المواد المعلمات ُتكلف  •
األساسية بقدٍر وافٍر من الواجبات المنزلية 

تتم متابعتها بالتصويب المنتظم التي تمايزة، الم
، حولهاالدقيق غالًبا، وبتوفير التغذية الراجعة 
في حين خاصة في نظام معلم الفصل والعلوم، 

تتفاوت الواجبات في المواد األخرى، من حيث 
 أو المتابعة. التصحيح، ودقة  ،الكم

لتنمية مهارات  ؛فرًصا فاعلةً  المعلمات رتوفّ  •
التفكير العليا في الدروس، كالتحليل، واالستقراء، 
واالستنتاج، والتنبؤ، ومنها: استنتاج أنواع المثلثات 
بالنسبة للزوايا في الرياضيات، وتحليل النصوص 

فرًصا  هاتتضمن مجريات كماالعربية، في اللغة 
 وحلّ  ،لتنمية مهارات التفكير الناقد ؛متنوعةً 

المشكالت، كحل المسائل الحياتية، واكتشاف 
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، وبعض اإلستراتيجيات الخاطئ مع التبرير الحلّ 
 العصف الذهني.ك

تراعي المعلمات التمايز في معظم الدروس،  •
ذات بالتدرج في العرض، وتقديم األنشطة 

، وبالتنويع في اإلستراتيجيات المتعددة المستويات

 قدرات يندتحيكما بما يتناسب وأنماط التعلم، 
في أغلب الدروس باأللعاب القرائية،  الطالبات

على الرغم وبتطبيق القواعد الهندسية والنحوية، 
أكثر  إلى تحد  الطالبات المتفوقات من حاجة 

 .مناسبة لقدراتهن

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.استثمار أوقات الدروس بصورة أفضل، في دعم  •

 تحدي قدرات الطالبات المتفوقات بصورٍة أكبر. •

 بصورٍة أكثر فاعلية. اأعمال الطالبات التحريرية، وتحري الدقة فيهتصحيح انتظام  •
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

ات التعليمية المختلفة تلبي المدرسة االحتياج •
ا لطالبات ا متميزً ، حيث تقدم دعمً لطالباتها

 متابعة تقدمهن فيو التدريس بصعوبات التعلم 
وبالصورة ذاتها ، القدس" ع"شمو برنامجهن 

 ،مواهبهنعبر رعاية "رائدات القدس"  لموهوباتل
والرياضة التي وصلن فيها والخطابة، كالفن، 

تدعم الطالبات المتفوقات ، و لالحترافية في األندية
 :ةمسابقكالمسابقات في  بمشاركتهن بصورة جيدة

طالبات ذوات لا فضاًل عن دعمها ،القصيرة""القصة 
 ،"قادرة على النجاح" ببرنامج التحصيل المنخفض

دعم  جاءفي حين  مالء البيتي،اإلكالمشروعات وب
بصورة العربية  الالتي لغتهن األم غيرالطالبات 

 .أقل
المدرسة االحتياجات المادية للطالبات بصورة  وّفرت •

رشادية الفاعلة، كبرنامج البرامج اإلوتقدم بارزة، 

، مثل: "اللمسة المحاضراتو "، "وردة القدس
عند  تحتويهنكما  ،الخاطئة" الصحيحة واللمسة

، وتراعي الدقة في دراسة تعرضهن للمشكالت
 الحركة.كفرط ، حاالتهن

 بما يعزز خبرات معظمتنوعت األنشطة الالصفية  •
، هما قبلو الطابور  برامجك ،رغباتهنلا تبعً  الطالبات

 اتالمسابق، و وكرة الطائرة ،المرسم الحرك ،الفسحةو 
ل كالمركز األو ، المتقدمة المراكزفيها ن يحرز  التي

 ."أنوار الرياضيات" ةفي مسابق
جدد بصورة متميزة عبر الالمدرسة طالباتها  تهّيئ •

تعد طالبات ، و فاعل "أولى خطواتي"ال هابرنامج
طالبات الصف و برنامج "أنا كبرت"، بالصف الثالث 

 ،لجاذبية": "سر امثل ،بتقديم المحاضرات السادس
 "عالم نواعم". برنامجو 
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تقدم المدرسة الدعم اإليجابي للطالبات ذوات  •
كعمل بتهيئة البيئة المناسبة لهن، اإلعاقة، 
ألولياء تخصيص مواقف خاصة ، و لهن المنحدرات

، في المسابقات مشاركتهنإضافة إلى  ،أمورهن
حرازهن الميداليات، "فن الطفل"كمسابقة   الذهبية. وا 

 ،توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لجميع منتسباتها •
إجراءات األمن باتخاذ ، مبناها قدم منعلى الرغم 

، الحاالت المرضيةمتابعة والسالمة الشاملة، و 
 ،سعافات األوليةاإلو  ،والتدريب على عملية اإلخالء

لها" ومشروع "بدّ  ،تفعيل لجنة "رفيدة القدس"و 
 .صحي بآخر صحيالغير الستبدال الطعام 

تعزز المدرسة المهارات الحياتية لدى الطالبات  •
 اللجانقيادة في  يةكالمهارات القيادبصورة جيدة، 

مهارات و التطوعي،  "سند"فريق ك العمل، قفر و 
تحليل مهارة "، و الشيف عسولةلجنة "في الطبخ 

والرياضية، ، "الحكواتي" عمشرو في القصص 
؛ في تقاريرعداد الا  و  ،يةلبحثا :إضافة إلى المهارات

 .حين جاء ذلك بصورة أقل في بعض من الدروس
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

 وات التحصيل المنخفض بصورة أكبر، والطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية.ذالدعم المقدم للطالبات  •

 تعزيز مهارات الطالبات الحياتية بصورة أكبر. •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 ،بجوانب القوةوعي قيادة المدرسة بواقعها ودرايتها  •
التي تحتاج إلى تطوير، الناتج عن تقييمها  تلكو 

 ،بتوظيفها أدوات عدة والدقيق الذاتي الشامل
ية المدرسة البحرين (، ومشروعSWOTكتحليل )
خطتها في بناء ، واالستفادة منه المتميزة

لتي وا ،وفق أولويات العمل المدرسي اإلستراتيجية
خطط األقسام و  ،تنفيذيةال تهاخطفي ترجمتها 

اتسم بمؤشرات أداء و أنشطة قابلة للتنفيذ، تشغيلية بال
ت ؛ ساهم، وآليات متابعة فاعلةمعظمها بالوضوح

حفاظ على مستوى أدائها الجيد في جميع الفي 
 المجاالت.

تظهر استمارة التقييم الذاتي التي أعدتها المدرسة  •
 :أصدرتها على مجاليما بين التقييمات في تطابًقا

واألحكام التي  ،والتعليم والتعلم ،اإلنجاز األكاديمي
 توصل إليها فريق المراجعة.

تولي القيادة المدرسية اهتماًما برفع كفاءة منتسباتها  •
بناء على احتياجاتهن التدريبية، حيث تقدم المهنية 

مثل:  لهن الورش التدريبية الداخلية والخارجية
و"أساليب التقويم من أجل  ،مهارات التفكير العليا""

عقد الجلسات تو  التعلم،التعلم"، وتفعل مجتمعات 
كمدرسة  ،لمدارسالتوأمة بين األقسام وا، و التطويرية

متابعة وقياس . كما يتم للبنات المحرق االبتدائية
مما انعكس  الصفية؛وبالزيارات  ،اإلكترونيًّ ذلك  أثر

بصورة  الدروس معظم لمعلمات فيعلى أداء ا
هذا،  خاصة دروس نظام معلم الفصل. جيدة،

 .المرضيةدروس الأثرها في بخالف تفاوت 

تسوده العالقات  في جو   منتسبات المدرسةتعمل  •
تحت قيادة العمل بروح الفريق الواحد، و  ،اإليجابية

 ،وتبادل الخبرات فيما بينهن ،تحفزهن على العمل
والحوافز،  ،متنوعة كالمكافآت أنظمةباعتمادها 

لتكريم "آللئ القدس"؛  مثل: ،والبرامج التحفيزية
كماسة  ،اإللكتروني م، وبأوسمة التعلالمتميزات
لذوات  الصالحيات هاتفويض فضاًل عنالقدس، 

 يينولاأل بمهام المعلمتينم للقيا ؛الكفاءة منهن
لغة اإلنجليزية والعلوم، وكذا بالمشاركة ال :يلقسم

و"التحسين  ،"التقييم الذاتي" :كلجنتي ،باللجان
 الداخلي".

ومرافقها في تعزيز  ،مواردها الماديةتوظف المدرسة  •
خبرات الطالبات التعليمية، حيث يتم تفعيل الصالة 
الرياضية بصورة بارزة في تنمية قدرات الطالبات 

بصورة ومواهبهن، كما يفعل مركز مصادر التعلم 
لتنمية  ؛المشروعات المدرجة، كما في دعم جيدة

بتولي فنية مصادر التعلم مهارات الطالبات القرائية 
، إال أن فاعلية اختصاصيةعدم وجود ل مهام المركز

توظيف المختبر جاءت بالمستوى المناسب في 
 ،إكساب الطالبات مهارات التجريب العلمي

كسابهن   والمفاهيم العلمية. ،المعارفوا 
ومؤسسات المجتمع  ،وزاراتالمدرسة مع تواصل ت •

وتنفيذ  ،لتقديم برنامج "مًعا" ؛كوزارة الداخلية ،المحلي
عارة الكراسي استونادي النصر في عملية اإلخالء، 

وفي مشاركات الطالبات في األلعاب  ،السويدية
للعناية بصحة  ؛المركز الصحيو ، الرياضية

تحرص المدرسة على كما  ،األسنان للطالبات
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وبين أولياء  ،ة فيما بينهاتشاركيترسيخ مبدأ ال
في وبمشاركتهن كمجلس األمهات، األمور، 

وبتقديم كفعالية "اليوم األخضر الزراعي"،  ،فعالياتها
 .""الثقافة العددية كورشةلهن الورش 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر.أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات  •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 القدس االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Qudes Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1980 سنة التأسيس

 342مجمع  – 4215طريق  – 818مبنى  العنوان

 العاصمة الجفير/ المدينة/ المحافظة

 17725428 الفاكس 17729948 17727460 أرقام االتصال

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

 - الموقع على الشبكة

 سنة 12–6 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 295 المجموع 295 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط. االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 2 2 2 2 2 2 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 11 عدد الهيئة اإلدارية

 31 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 أشهر 6 في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية

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

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

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :فيتمثلت  2018-2017تغييرات في العام الدراسي ال أهم •

  مدرسةالتعيين مديرة 

  إلى المدرسة. (مشترك)نقل معلمة أولى لغة عربية 
 


