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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، سبعة

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

  توصيات.
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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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا األغلبية العظمى

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد
 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 في عدم دقتها و  ،عمليات التخطيط اإلستراتيجي َضعف
حيث تتبنى المدرسة ، تحديد أولويات العمل المدرسي

تقييم محدودة للال تتوافق مع واقعها، وتعتمد آليات  رؤيةً 
ضعف آليات متابعتها على اختالف إلى جانب ذاتي، ال

ي: اإلنجاز بمجالَ يرتبط المستويات، خاصًة فيما 
 األكاديمي للطالب، وعمليات التعليم والتعلم.

 مستويات أداء الطالب في االمتحانات الوزارية  تفاوت
وتدني نسب اإلتقان في المواد األساسية،  في والخارجية
 .ومحدودية تقدمهم في معظم الدروسمعظمها، 

  في اإلستراتيجيات التعليمية توظيف ضعف فاعلية
في إكساب الطالب وعدم مساهمتها  ،أغلب الدروس

، وقلة فاعلية والمفاهيم والمعارف األساسية المهارات
في تحقيق  أساليب التقويمضعف و  ،اإلدارة الصفية

أهداف التعلم وتلبية احتياجات الطالب التعليمية 
 .المختلفة

  محدودية البرامج واألنشطة الالصفية المساندة لتعلم
الطالب على اختالف فئاتهم، وقلة الفرص المتاحة لهم 
للمساهمة بفاعلية في الحياة المدرسية وتولي األدوار 

 القيادية.
 ،وتمثلهم القيم  التزام أغلب الطالب السلوك الحسن

على الرغم من تنوع  ؛اإلسالمية، والتراث البحريني
 م الثقافية.اتهخلفي

 وتوفيرها احتياجات الطالب الشخصية رصد ،
؛ ومساندتهم بصورة مناسبة عندما تكون لديهم مشكالت

 رضا الطالب وأولياء أمورهم.مما ساهم في كسب 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  على الرغم من تنوع خلفياتهم الثقافية.فيما بينهم، سلوك الطالب الحسن، وعالقاتهم الطيبة 

 .تلبية احتياجات الطالب الشخصية، ومساعدتهم بصورة مناسبة عندما تكون لديهم مشكالت 
 
 

 التوصيات
  تركز على أولويات التحسين في بناء خطة إستراتيجية نتائجهتقييم ذاتي أكثر دقة وشمولية، واالستفادة من تطبيق.   

  كسابهم المهارات األساسية في المواد الدراسية.رفع مستوى  إنجاز الطالب األكاديمي، وا 

 ومتابعة أثرها في تطوير إستراتيجيات تعليم وتعلم تركز على:أداء المعلمينلرفع كفاءة فاعلة؛  تمهين تنفيذ برامج ، 
 ة على اختالف مستوياتهمالتقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمي -
 .إدارة الدروس بما يضمن جودة إنتاجيتها -

 تاحة الفرص ج واألنشطة ملمشاركتهم في الدروس والبرا الكافية دعم الطالب ومساندتهم على اختالف فئاتهم، وا 
 المدرسية؛ بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادية وتحملهم المسئولية.

  طالب، خاصةً الصفوف والمعامل والمختبرات، وضمان عددية للالمدرسية وتجهيزها لتتالءم والكثافة الصيانة المرافق
 .لهم أكثر أمًنا ف  راانص

 الرياضيات والعلوم، واختصاصي مركز مصادر قسَمي: ل يناألولَ  ين: المعلمَ المتمثل في ،سد نقص الموارد البشرية
 تعلم.ال

 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 كافية؛  عدم قدرة المدرسة على إحداث تحسينات
؛ بل المحافظة عليهمستوى األداء العام أو ب لالرتقاء
من  ،العمل في جميع مجاالت أدائهامستوى  تراجع

 المستوى المرضي إلى المستوى غير المالئم.
  ضعف آليات التقييم الذاتي، وعدم االستفادة من

نتائجه في تحديد أولويات التحسين في التخطيط 
وضعف آليات متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجي، 

عدم التوافق ما بين التشغيلية لألقسام؛ ما تسبب في 
وبين ما هو مطبق بالفعل على أرض  هاإجراءات
 الواقع.

 االت عملها في تباين تقييم المدرسة لجميع مج
استمارة التقييم الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق 

 المراجعة.
  في لةثتمم، والالمدرسة تواجهكثرة التحديات التي : 
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ضعف مستويات الطالب عند التحاقهم  -
 بالمدرسة

نقص القيادة الوسطى للعلوم والرياضيات،  -
داري  وضعف أداء الموجود منها فني   ، ونقص اا وا 

 اختصاصي مركز مصادر التعلم
خطورة انصراف الطالب من المدرسة، المتزامن  -

مع خروج المعلمين بسياراتهم من مواقف 

قلة فاعلية متابعة السيارات بالمدرسة، في ظل 
 المعنيين بذلك

م المبنى المدرسي، وعدم توافق الطاقة دَ ق   -
الكثافة مع التعليمية  هاالستيعابية لبعض مرافق

 .صالة رياضيةعدم توافر و  الب،العددية للط
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 نسب نجاح  في االمتحانات الوزارية ُيحّقق الطالب
-2015العام الدراسي  فيمتفاوتة في المواد األساسية 

%، كان أدناها في 83% و48، تراوحت ما بين 2016
وأعالها في اللغة  ،الرياضيات بالصف الثالث اإلعدادي

 العربية بالصف نفسه.
  ُيحّقق الطالب نسب إتقان متدنية ومنخفضة في معظم

، تراوحت ما بين ذاته في العام الدراسي المواد األساسية
 نيها مع نسب النجاحتتوافق في تد%، 37% و14

، خاصةً الرياضيات، وتتباين في أغلب المواد المنخفضة
الصف التي يحققها طالب النجاح المرتفعة  مع نسبة
نسب توافق باستثناء ة، في اللغة العربياإلعدادي  الثالث
% مع نسب النجاح المرتفعة 48% و54البالغة  اإلتقان

ين لث اإلعداديالصفين الثاني والثافي اللغة اإلنجليزية ب
 .على الترتيب

  تعكس نسب اإلتقان المتدنية والمنخفضة مستويات
ي الدروس غير اكتساب الطالب المهارات األساسية ف

أكثر من ثالثة أرباع دروس المواد شّكلت  التي ،المالئمة
 .جميع الصفوفب هافي جميع انتشرت، و األساسية

  دروسالطالب مستويات غير مالئمة في أغلب ُيظهر 
اللغة العربية، حيث جاءت متفاوتة في مهارة القراءة 

وتحليل النصوص األدبية  الجهرية في جميع الصفوف،
توظيف القواعد بالصف الثاني، وغير مالئمة في 

النحوية بالصف األول، وصياغة أسلوب التعجب 
 .بالصف الثالث

  الطالب مستويات أقل من المتوقع في أغلب يظهر
، الكتابة مهارة في خاصةً مهارات اللغة اإلنجليزية، 
 ،المعارف والمفاهيم العلميةوبالمستوى نفسه يكتسبون 

 دورتفسير االنتقال الحراري بين األجسام، واستنتاج ك
 .ةالمواد الموصلة والعازل

  بصورة غير  مهارات الرياضياتيكتسب أغلب الطالب
 تبسيطتوظيف العمليات الحسابية في كمهارات ، مالئمة
تعيين معامل التكبير في بالصف األول، و  ة المئويةالنسب

في الوقت الذي في الرسوم الهندسية بالصف الثاني، 
البرهان الجبري وحل المعادالت في  همتفاوتت فيه مهارات

 .ثبالصف الثال
  عند تتبع تستقر نسب النجاح في اللغة العربية والعلوم

 2014-2013الطالب في األعوام الدراسية من نتائج 
تتقدم في اللغة اإلنجليزية،  بينما ،2016-2015إلى 

 الرياضيات. تتراجع فيو 
  ،يتقدم أغلب الطالب تقدًما محدوًدا في معظم الدروس

ا لضعف المهارات األساسية واألعمال الكتابية؛ نظرً 
ون ، فإنهم يحقق- وهم قلة –، عدا المتفوقين منهم لديهم

بعض دروس كما في  ،تقدًما مناسًبا وفق قدراتهم
 .الرياضيات بالصف الثالث

  الذين لغتهم األم الطالب يتقدم طالب صعوبات التعلم، و
غير العربية وفق قدراتهم بصورة مناسبة في البرامج 

التحصيل  وذو  تقدم الطالبيالمساندة لهم، في حين 
والبرامج في الدروس  ةغير مالئم بصورة المتدني
 .العالجية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  جميع المواد األساسيةفي التي يحققها الطالب النجاح واإلتقان نسب. 

 األساسية في المواد الدراسية الطالب مهارات. 

 األعمال الكتابية.في و  ،وخارجها فة في الدروسبفئاتهم التعليمية المختل تقدم الطالب 
 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  يساهم بعض الطالب في بعض الفعاليات المدرسية
، كمشاركتهم في األنشطة الرياضية بالفسحة ،والخارجية

كما في قيادة الطابور  ،وتتولى فئة منهم األدوار القيادية
"أصدقاء المرشد لجنة المجلس الطالبي، و الصباحي، و 
بأنفسهم،  ة معظم الطالبلضعف ثقونظًرا  .االجتماعي"

 قتصرت، فقد اقدرتهم على تحمل المسئوليةعدم و 
 ،على المتفوقين منهم في أغلب الدروس المشاركة
 .في األنشطة الجماعية خاصةً 

 بوعي  ونيتصرفأغلب الطالب السلوك الحسن، و  لتزمي
على  ومحافظتهمفي انتظامهم في الطابور الصباحي، 

مر األ ؛البيئة المدرسية، واحترامهم لمعلميهم وزمالئهم
، في حين على شعورهم باألمن النفسي انعكسالذي 
، السلوكية غير المقبولة الحاالتقلة من  ُوجدت

 ،التدخينو كاألحاديث الجانبية في الدروس، 
متابعتها، و توثيقها ب قسم اإلرشادقوم يوالتي  والمشاجرات،

 من تربوية غير أساليبيتعرض بعض الطالب إلى كما 
 المدرسة إدارة تتخذ ،محدود من المعلمين عددقبل 

 .حيالها الالزمة اإلجراءات
 في المواعيد  الطالب الحضور إلى المدرسة أغلب يلتزم

المتابعة وتطبيق الئحة االنضباط نتيجة  ؛المحددة

"نشط  كمسابقةالحضور المبكر  وفعالياتالطالبي، 
التسرب بين  للحد من ؛واستلم" مسل“عقلك"، وبرنامج 

زالت تشهد حاالت الغياب ما، إال أن المدرسة الحصص
 .المناسبات الدينيةبعض الجماعي في 

  ،يبدي أغلب الطالب فهًما مناسًبا للثقافة البحرينية
كمشاركتهم في  ،ويشاركون في الفعاليات الوطنية

 الفتة، ومسابقة تصميم أفضل "البحرين أواًل "مهرجان 
ويعكسون التزامهم القيم اإلسالمية عند عن الوطن، 

تعاملهم مع زمالئهم ومعلميهم في ظل تنوع خلفياتهم 
 الثقافية.

  قلة في  التعّلم الذاتييظهر الطالب قدرة محدودة على
 بعض، في حين تظهر بصورة أفضل في الدروسمن 

  .العزف الموسيقيكاألنشطة المدرسية 
  يتواصل الطالب مع أقرانهم في الدروس بصورة غير

فاعلة، حيث يركن غالبيتهم للنقل المباشر من الزمالء، 
عوًضا عن إبداء اآلراء والمناقشة خالل العمل مًعا، إال 
 أنهم يتعاونون في تنفيذ بعض أعمال النجارة أو

المجسمات في العلوم.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وتوليهم األدوار القيادية في الحياة المدرسية. ،مساهمة الطالب بحماس وثقة بالنفس 

 بفاعلية داخل الصفوف وخارجها. امعً الطالب  تواصل 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مالئم غير"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  تعّلميةتعليمية إستراتيجيات يوظف أغلب المعلمين 
دروس المواد  معظمغير فاعل في  توظيًفا

ستراتيجية السؤال من أجل التعّلم، كإاألساسية، 
والمناقشة، والعمل الجماعي غير محدد األدوار، 

، إضافًة إلى كان المعّلم هو محور التعّلم فيهاو 
أسلوب التلقين واستخدام اللهجة العامية أثناء  دااعتم
إال أن  ،خاًصة في دروس اللغة العربية الشرح

فاعلية هذه اإلستراتيجيات ظهرت بصورة مناسبة 
 .في قلة من الدروس المرضية

  ،يوظف المعلمون الموارد التعليمية المتاحة
عمل، كالعارض اإللكتروني، والبطاقات، وأوراق ال

ثارة في دون مراعاة أهميتها  جذب انتباه الطالب، وا 
 .دافعيتهم وحماسهم نحو التعلم

  ظمة؛ تمنشبه الدروس بصورة  أغلبيدير المعلمون
وتقديم اإلرشادات ، الشرحالتخطيط والتدرج في  حيث

في حين بوضوح، وضبط سلوك الطالب فيها، 
أو السرعة ؛ نتيجة وقت التعلمرة داإتأثرت إنتاجيتها ب

ما  العشوائية في االنتقال، أو في العرضاإلطالة 
 .درسداف الدون التأكد من تحقيق أهبين األنشطة، 

 بسيطة تضمنتة أساليب تحفيزي يوّظف المعلمون 
والتصفيق للطالب المتفوقين  ،العبارات التشجيعية

، تهم أهداف الدرس، وعرض إجاباتهمعند مشارك
 لم تكن، و بيالهدوء السلبقية الطالب التزم حيث 

وتحفيزهم  ،تهم؛ لتعزيز مشارككافية تلك األساليب
 .التعلم نحو

  يرّكز المعلمون في أغلب الدروس على التقويم
الشفهي، وأحياًنا على التقويم الكتابي الجماعي الذي 
ينقل فيه الطالب اإلجابات عن بعضهم، فيما خلت 

نجليزية روس من التقويم، كما في اللغة اإلبعض الد
بالصف الثالث، وتحّول التقويم الكتابي الفردي في 
بعضها إلى تقويم كتابي جماعي، أو واجب منزلي، 
كما في العلوم بالصف الثاني، والرياضيات بالصف 
األول، دون تقديم التغذية الراجعة الكافية، أو 
االستفادة من نتائج التقويم في تلبية االحتياجات 

اختالف فئاتهم، خاصة  التعليمية للطالب على
 الطالب ذوي التحصيل المتدني.

  يقّدم المعلمون في معظم الدروس مساندة تعليمية
 خاصةً  ،على اختالف فئاتهمغير كافية للطالب 

 المعلمحيث يكتفي ، ذوي التحصيل المتدنيالطالب 
بالمرور السريع على مجموعات العمل، دون التأكد 

جاهزة لهم  أو عرض الحلولاز الطالب، من إنج
 لتصويب إجاباتهم أو نقلها مباشرة من السبورة.

  ُاألنشطة راعى التمايز بصورة فاعلة في ال ي
يتم من خاللها  كما ال ،التعليمية والواجبات المنزلية

بصورة األسئلة تقدم تحدي قدرات الطالب، حيث 
، تعكس سقف محددةذات إجابات مباشرة و 

، الطالب داءأل لدى المعلمين التوقعات المنخفض
قلة الكّم المقدم في معظم المواد إضافًة إلى 

 الدقة واالنتظام في متابعتها، وتفاوت ،يةاألساس
، عدا قلة من أعمال حولها تقديم التغذية الراجعةو 

 .جاءت بصورة أفضل الرياضيات بالصف الثالث
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  ُي المعلمون مهارات التفكير العليا بصورة نم  ي
بعض دروس  واالستنتاج فيالتعليل كا، محدودة جدً 

على مهارات  ، في حين يركز معظمهمالرياضيات
 .كالتعرف والتذكرالتفكير الدنيا، 

 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  والمهارات األساسية، كساب الطالب المعارف إل ؛، والموارد المتاحةيةستراتيجيات التعليموتنوع اإلفاعلية توظيف

ثارة دافعيتهم نحو التعّلم.  وا 

 في تلبية احتياجات الطالب ومساندتهم بفئاتهم المختلفة. اواالستفادة من نتائجه ،فاعلية أساليب التقويم 

 .استثمار وقت التعلم الذي يضمن رفع مستوى إنتاجية الدروس 

 واألعمال الكتابية ومتابعتها بالتصحيح الدقيق والمنتظم. توظيف التمايز في الدروس 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ال توجد لدى المدرسة آلية موحدة ومنظمة لمساندة
الطالب شارك بعض تُ الطالب تعليمًيا، حيث 

في اللجان  محدودة   المتفوقين والموهوبين بصورة  
كلجنة "اإلذاعة المدرسية"، ، الداخلية والفعاليات

تحصيلهم  وتتابع"، ن ترتياًل آومشروع "ورتل القر 
ذوي الطالب ، وتساند رنامج "تفوق"بعبر وتكرمهم 

تقديم  عبرالتحصيل المتدني بصورة غير كافية، 
، في بعض حصص التقويةو دراسية المذكرات ال

التعلم، والطالب الذين حين يتلقى طالب صعوبات 
لغتهم األم غير العربية دعًما مناسًبا في البرامج 

 .الخاصة بهم
  كمعونة الشتاء،  العينيةالمساعدات  المدرسةتقدم

؛ طبيةالنظارات والوكوبونات المقصف المدرسي، 
 وتساندهم ،تلبيًة الحتياجات الطالب الشخصية

، مشكالت كون لديهمتعندما  النصح واإلرشادب

، "مضار التدخين" كمحاضرة ،محاضراتبال وتثقفهم
تدعم سلوكهم اإليجابي وتحصيلهم الدراسي كما 

 نجم األسبوع".برنامج "ب
  ُي المدرسة اهتمامات ومواهب عدد قليل من نم  ت

باألنشطة الالصفية المحدودة، كبرامج الطالب، 
كرة القدم"، دوري "مثل: الفسحة، و  اإلذاعة المدرسية
لى إ، إضافة منظمةالغير الترفيهية وبعض األلعاب 

 ، كالنجارة والرسمالعملية بعض حصص المجاالت
مركز "كزيارة  ،والزيارات الميدانية، والموسيقى

  بجو. "اإلصالح والتأهيل والتدريب
 البيئة المدرسيةب صيانةأمور الالمدرسة  تتابع ،

ال أن إعملية اإلخالء،  وتدرب منتسبيها على
االزدحام الشديد عند انصراف الطالب من البوابة 

عبر سيارات المدرسين  خروجبالتزامن مع  ،الرئيسة
؛ يشكل خطًرا على سالمة الطالب ساحة المدرسة
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وتعتيم َدم المبنى المدرسي، على ق   وأمنهم، عالوةً 
 الطالب في الفسحة. مراقبة وتفاوتالصفوف،  نوافذ

  ُبتنظيم الزيارات ئ المدرسة طالبها الجدد، هي  ت
، والجوالت الميدانية للمدرسة االبتدائية الرافدة

 كمحاضرة ،المحاضراتو  ،بداية العام التعريفية
طالب الصف الثالث  تعدو ، "التحرش الجنسي"

باللقاءات التعريفية بنظام للمرحلة التالية من التعليم 

كزيارة  المهني،التوجيه زيارات و توحيد المسارات، 
منيوم أل"شركة ، و مدرسة الجابرية الصناعية

 ".البحرين
  ُعلى  مناسبة   بعض طالبها بصورة  المدرسة  دربت

، في حين حصص المجاالتالمهارات اليدوية في 
اللغة بالتحدث  اتمهار في كانت غير كافية 

.والتفسير العلميالمشكالت ، وحل اإلنجليزية
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 من والسالمة عند انصراف الطالب.إجراءات األ 

  لطالب المتفوقين، والموهوبين، وذوي التحصيل المتدني بالبرامج المناسبة.التعليمية لحتياجات االتلبية 

 المعززة لخبرات الطالب واهتماماتهم ومواهبهم المختلفة.   األنشطة الالصفية   
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تركز رؤية المدرسة المستحدثة على سلوك الطالب
تتوافق بصورة دقيقة مع واقعها، لكنها لم وتحصيله، 

مجاالت مناسبة في ورة بصعملًيا تم ترجمتها لم تو 
خاصًة إنجاز الطالب األكاديمي،  ،العمل المدرسي

 وعمليتي التعليم والتعلم.
 المراجعة تقرير من  مستفيدةً واقعها لمدرسة اقيم ت

، إال أن المتميزةالمدرسة البحرينية  وأدوات السابقة،
العمل  دقيًقا في تحديد أولوياتهذا التقييم لم يكن 

طرأت على  لمستجدات التياولم يشمل المدرسي، 
كانخفاض نسب اإلتقان وتدنيها في ، المدرسة واقع

هذا، بخالف ما ظهر من  .المواد األساسيةمعظم 
إال لقيادة الحالية بأولويات التطوير، وعي مناسب ل

 . وفقهاللعمل  الكافي لها الوقت لم يتسنَ أنه 
 2015تمتد من ستراتيجية إ خطةالمدرسة  تتبع 

 تشغيليةتنفيذية و  خطط تندرج تحتها، 2019إلى
لم تكن دقيقة في ترجمة أهدافها  لألقسام األكاديمية

 ؛الخاصة إلى ممارسات فاعلة على أرض الواقع
آليات تنفيذ إجراءاتها، كالتأخر مناسبة عدم نتيجة 

 ، فضاًل اختبارات المنتصففي عمليات تصحيح 
األمر  ؛افعليً  نفذتُ لم  عدة مشروعاتتضمنها عن 
من  الوسطى أداء القيادةفي ضعف  نبئ عنيُ الذي 
أداء إلى تراجع  التنفيذ والمتابعة؛ مما أدىحيث 
 .االت العمل المدرسيفي جميع مج المدرسة

  تمهين المعلمينلمن الورش  ابعضً توفر المدرسة ،
تنفذ بعض ، و "التمايز"و "التعلم التعاوني" :ورشتيك

ذلك لم يكن كافًيا لرفع الزيارات التبادلية، غير أن 

في ظل عدم وضوح دور فريقي كفاءة المعلمين، 
كما أن مالحظة التحسين الداخلي والخارجي. 

بما يسهم  ،كن بالدقة والكفاءةيلم وتقويمها الدروس 
األمر الذي  ؛في تحقيق ممارسات تعليمية فاعلة

في وشيوعها الحصص غير المالئمة  ةنسب تهأكد
 .األقسامجميع 

  العالقات اإلنسانية اإليجابية بين منتسبي تسود
 تشجعبوجود القيادة الجديدة، حيث  المدرسة خاصةً 

 ،وعاتهمر على طرح المبادرات بتقديم مشمنتسبيها 
تعيين تفويض الصالحيات كمبدأ باتباع  همتحفز و 

منسقين للقيام بمهام المعلمين األولين للرياضيات 
النتائج، إال تحليل بمنسق العلوم والعلوم، وتكليف 

انعكس بصورة محدودة على أدائهم في  كله أن ذلك
 جميع مجاالت العمل المدرسي.

 التعليمية  مرافقهادية و توظف المدرسة مواردها الما
وتيسير  الطالبرات محدودة في تعزيز خب بصورة  

المجاالت العملية، لكنها  كورش عملية التعلم،
التي  األخرى الحيوية المرافق ظهرت بصورة أقل في

، عدد الطالبو في طاقتها االستيعابية  تتفق ال
الذي ال  مركز مصادر التعلمكالصف اإللكتروني، و 

 .يتوافر له االختصاصي المعني
  ُفي  ةمناسب بصورة  المجلس الطالبي المدرسة  فعلت

كتغيير الحصول على آراء الطالب ومقترحاتهم، 
امتحان المنتصف في مادة تاريخ تقديم 

عبر  أمورهممع أولياء  ، وتتواصلاالجتماعيات
وتشارك لكل صف، كالرسائل النصية  ،وسائل عدة
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كإلقاء كلمة في  ،أعضاء مجلس اآلباء في فعالياتها
محدوًدا في حين ظهر دورها  الطابور الصباحي،

دعًما  ؛في التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي
 لخبرات الطالب.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ستراتيجي بما يتوافق مع أولويات العمل المدرسي.ستفادة من نتائجها في التخطيط اإلعمليات التقييم الذاتي واالدقة 

  كاديمينجاز األاإل مستوى أداء المعلمين لتحسينبرامج التنمية المهنية وقياس أثرها على.  

  كساب الطالب المعارف والمفاهيم والمهارات.ا  و  ،في تيسير عملية التعلمفاعلية توظيف المصادر التعليمية والمرافق 

 لتنمية خبرات الطالب وتوسعه مداركهم. ؛المجتمع تواصل المدرسة مع 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 السلمانية اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Salmaniyia Intermediate Boys )باللغة اإلنجليزية(اسم المدرسة 
 1957 سنة التأسيس

 311مجمع  –شارع اللؤلؤ  – 316مبنى  العنوان
 السلمانية/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17261027 الفاكس 17252306 أرقام االتصال
 alsalmaniya.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة
 سنة 15-13 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 
 309 المجموع - اإلناث 309 الذكور عدد الطلبة
 ينتمي أغلب الطالب 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

 - - - 4 3 3 - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 6 عدد الهيئة اإلدارية
 33 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 شهران في المدرسة المدة التي قضاها المدير

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

mailto:alsalmaniya.in.b@moe.gov.bh
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 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 2017-2016جديدة في العام الدراسي  اتتعيين: 

 مدير المدرسة 
 .مدير المدرسة المساعد 

 


