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 المقدمة
 

أيام من قبل  ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار هيئة جودة التعليم والتدريب بمراجعة أداء المدارس الحكومية ب قامت إدارة
 بطالاألخرى، واالطالع على أعمال النشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ستة

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

 توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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 لمدرسةاتقرير 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

 ستراتيجياإلتخطيط عمليات الفاعلية تفاوت  •
، وانعكاس الناتجة من تفاوت دقة التقييم الذاتي

على جميع مجاالت العمل  مناسبةذلك بصورة 
 المدرسي.

جيدة مستويات  نظام معلم الفصلطالب تحقيق  •
وتحقيق طالب الصفين الرابع ، دروسمعظم الفي 

متفاوتة في دروس المواد والخامس مستويات 
 .، والعلوملها في اللغة اإلنجليزيةكان أق األساسية

أغلب توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم مناسبة في  •
إدارة ت في و تأثرت فاعليتها؛ نتيجة التفا، الدروس

االستفادة من نتائج التقويم في تلبية ، و وقت التعلم
ة الطالب االحتياجات التعليمية للطالب، خاص

في  التفاوتإضافة إلى ذوي التحصيل المنخفض، 
مراعاة التمايز في األنشطة تحدي قدرات الطالب و 

، خاصة في الصفين الرابع واألعمال الكتابية
 .والخامس

فاعلية برامج الدعم والمساندة المقدمة لطالب  •
صف الدمج في برنامجهم الخاص، وسعي 

 المدرسة الحثيث لدمجهم في الحياة المدرسية.
الحياة المدرسية،  مشاركة معظم الطالب في •

األنشطة الالصفية المتنوعة، التي  اصة فيخ
 ومواهبهم اهتماماتهمو تعزز خبرات الطالب 

 .المختلفة
رضا الطالب وأولياء أمورهم. كسب المدرسة  •

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 برامج الدعم والمساندة الفاعلة المقدمة لطالب صف الدمج. •

األنشطة الالصفية وميولهم المختلفة ب ،الب في الحياة المدرسية بفاعلية، ودعم المدرسة الهتماماتهممساهمة أغلب الط •
 المتنوعة.

 
 

 التوصيات
تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في بناء الخطة اإلستراتيجية، بحيث تركز على أولويات التحسين،  •

 واضحة؛ بما يضمن تطوير األداء العام للمدرسة.وفق مؤشرات أداء 
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 ، بحيث تركز بصورة أكبر علىالدروسفي أدائهن على مستوى المهني للمعلمات التطوير أثر برامج انعكاس متابعة  •
 :اآلتي
 والعلوماللغة اإلنجليزيةخاصة  المواد األساسية، إكساب الطالب مهارات ، 
  خاصة بفئاتهم المختلفة،التعليمية الطالب التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات 

 ذوي التحصيل المنخفض الطالب
 استثمار وقت التعلم، لضمان تحقيق إنتاجية أعلى 
 الصفين الرابع ، خاصة في ومراعاة التمايز في األنشطة الصفية واألعمال الكتابية ،تحدي قدرات الطالب

 .والخامس

واختصاصية ونظام معلم الفصل،  جميع المواد األساسية،لالبشرية المتمثل في المعلمات األوليات  الموارد سد نقص •
 .ثانية صعوبات التعلم

 
 

 " مرض  قدرة المدرسة االستيعابّية على التحسن" 
 

 مبررات الحكم
 

استقرار أداء المدرسة في المستوى المرضي في  •
تراجع باستثناء مجاالت العمل المدرسي،  جميع

من  ،مجال التمكين وتلبية االحتياجات الخاصة
 المستوى الجيد إلى المستوى المرضي.

تحديد في تفاوت دقة عمليات التقييم الذاتي  •
تقييم ما يتعلق بفيخاصة  ،أولويات العمل المدرسي

 في؛ األمر الذي أثر األساسية للطالبالمهارات 
وفق بنائها  من حيث الخطة اإلستراتيجية فاعلية

لتنفيذ ا آلياتوتفاوت مؤشرات أداء أكثر دقة، 
 .فيها متابعةوال

 على برامج التطوير المهني تفاوت متابعة أثر •
 الدروس. أغلب أداء المعلمات في مستوى 

استمارة ها في عاختالف تقييمات المدرسة لواق •
التقييم الذاتي مع األحكام التي توصل إليها فريق 
المراجعة بفارق درجتين في أغلب مجاالت العمل 
المدرسي، ودرجة واحدة في مجالي اإلنجاز 

 األكاديمي، والتعليم والتعلم والتقويم.
التحديات قدرة المدرسة المناسبة على التعامل مع  •

 :اآلتي التي تواجهها، وأهمها
 جميع المواد للمات األوليات نقص المع

 ، ونظام معلم الفصلاألساسية
  اختصاصيات صعوبات عدد عدم كفاية

 التعلم؛ ليتناسب وأعداد الطالب
 التغيير في عضوات الهيئة التعليمية. 
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 المخرجاتجودة 
 

 مرض  "األكاديمي  اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

في االختبارات المدرسية  يحقق الطالب •
-2018واالمتحانات الوزارية في العام الدراسي 

، نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد 2019
%، كان 100و%، 95األساسية، تراوحت ما بين 

 أقلها في اللغة العربية بالصف الثالث.
ا في جميع الطالب نسب إتقان مرتفعة جد  يحقق  •

%، 97%، و70المواد األساسية، تراوحت ما بين 
جاء أقلها في الرياضيات بالصف الرابع، وأعالها 
في العلوم بالصفين األول والرابع، وهي نسب 

. وتجدر اإلشارة تتوافق مع نسب النجاح المرتفعة
التفاوت في دقة تصويب االختبارات هنا إلى 

الصفين  في اختبارات سية، ومنح الدرجاتالمدر 
 الرابع والخامس.

تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات  •
الطالب في الدروس الجيدة، التي تركزت في 

 تفاوتدروس نظام معلم الفصل، في حين 
الدروس  في الطالب مستوياتانعكاسها على 

وتباينت في ، المرضية التي شكلت النسبة األكبر
 ،العلومفي كما  ،غير المالئمة سرو دالقلة من 

 .واللغة اإلنجليزية
القراءة مهارات  يكتسب أغلب طالب الحلقة األولى •

والتعبيرين الكتابي والشفهي بصورة جيدة  ،الجهرية
تفاوتت مهاراتهم في  نفي حي ،في اللغة العربية

كالتمييز  ،التطبيق على القواعد اإلمالئية والنحوية
القطع والوصل بالصف الثالث،  بين همزتي

اللغة  هم فيمهارات ستوى نفسه تتفاوتوبالم

الصف ببصورة أقل في حين جاءت  ،اإلنجليزية
المهارات الحسابية والعلمية كما يكتسبون الثالث، 

وتفسير سبب  بصورة جيدة، كالجمع والطرح،
 حدوث الليل والنهار.

الخامس و يكتسب أغلب طالب الصفين الرابع  •
كالقراءة  ،مهارات اللغة العربية بصورة مناسبة

الجهرية والكتابة، وتحليل النصوص القرائية، 
المهارات الحسابية ستوى نفسه يكتسبون وبالم

كإيجاد المضاعف المشترك  ،بالصف الخامس
معرفة األشكال ذات ل ضاألصغر، وبصورة أف

المفاهيم  ويكتسبون بالصف الرابع، األبعاد الثالثية 
 ،مساف العلمية بصورة مناسبة بالصف الخاوالمع

كالتعرف على أنواع الغيوم، وبصورة أقل في 
التعرف على أطوار القمر بالصف الرابع، أما 

إلنجليزية فيكتسبونها بصورة غير مهارات اللغة ا
أفضل بالصف  ةوبصور  ،مالئمة بالصف الخامس

 الرابع.
عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من  •

، نجد أن 2019-2018إلى  2016-2017
في المستويات المرتفعة في تستقر نسب النجاح 

 .جميع الصفوف في جميع المواد األساسية
يتقدم أغلب الطالب بصورة متفاوتة في الدروس  •

ل في معظم ضواألعمال الكتابية، وبصورة أف
ا ل، في حين يحققون تقدمً دروس نظام معلم الفص

اللغة اإلنجليزية،  دروسنصف  في مالئم  غير 
 .والعلوم
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بصورة جيدة في أغلب المتفوقون يتقدم الطالب  •
في البرامج اإلثرائية،  مناسبةالدروس، وبصورة 

بصورة مناسبة في  ويتقدم طالب صعوبات التعلم
ذوو الخاصة، في حين يتقدم الطالب  همبرامج

المنخفض بصورة غير مالئمة في التحصيل 
، وبصورة أفضل في واألعمال الكتابية الدروس

 البرامج العالجية.

التعلم بصورة  أغلب الطالب مهاراتيكتسب  •
ظهرت بصورة مناسبة أثناء البحث في ، متفاوتة

 مواردال هموظيفمصادر المعرفة، وعند ت
كما "، 21عبر مشروع "جيل القرن التكنولوجية 

ا عند تحليل مناسبة على التعلم ذاتي   ن قدرةو يظهر 
 .نظام معلم الفصل دروس كما في ،المعلومات

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .، والعلوماللغة اإلنجليزية دروس مستويات الطالب في •

، خاصة الطالب ذوي التحصيل واألعمال الكتابية في الدروس -وفق قدراتهم- صفين الرابع والخامسطالب التقدم  •
 .المنخفض

 .مهارات التعلم لدى الطالب •
 
 

 مرض  "، والمسئولية االجتماعية التطور الشخصي" 
 

 مبررات الحكم
 

السلوك الحسن، ومواعيد يلتزم أغلب الطالب  •
الدارسة المحددة، ويعون حقوقهم وواجباتهم، 

 من الوعي والمسئولية متفاوتويتصرفون بقدر 
تقيدهم القوانين المدرسية، وقيم العمل، عند 

فيحرصون على تسليم المشروعات المدرسية في 
، ا فيما بينهمكما يبدون انسجامً  ،مواعيدها المحددة

معلماتهم؛ مما أشعرهم باألمن النفسي، لا واحترامً 
باألحاديث الجانبية، ونقل بعضهم انشغال  عدا

 من زمالئهم في قلة من الدروس.اإلجابات 
قيم المواطنة، ويترجمون أغلب الطالب  يتمثل •

بمشاركتهم في  فهمهم للثقافة البحرينية وتراثها
تفعيلهم أركان المواطنة "، و مهرجان "البحرين أواًل 

والتراث في الصفوف، واحترامهم تحية العلم، 
التسامح كقيم  ،القيم اإلسالميةا بويظهرون التزامً 

لتنظيف بعضهم  ع  و  ط  عايش، إضافة إلى ت  والت
الكتابات بعض  الساحات المدرسية، إال أن وجود

عن تنم  غير المسئولة، التي تمس قيم المواطنة،
 .الطالب بعض لدىوعي القلة 

 يساهم معظم الطالب في الحياة المدرسية بحماس •
وثقة واضحة بالنفس، عبر مشاركاتهم في  كبير،

، وتوليهم أنشطة التعلم التعاوني، وعرض إنجازاتهم
كما في دور "ملك  ،األدوار القيادية في الدروس

مذيع القراءة"، و"ساحر الكلمات"، وفي تقديم "ال
ومشاركاتهم برامج اإلذاعة الصباحية،  الصغير"
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 الفسحة، مثل: "األلعاب فعاليات الفاعلة في
 اللجانوفي "، و"إجراء التجارب العلمية"، ذهنيةال

مرشد ر"، و"غي"الممرض الص :، مثلالطالبية
"، كما يساهم المجلس الطالبي في اتخاذ الغد

إعداد جدول كتلك المتعلقة ب ،القرارات الخاصة
 االختبارات المدرسية.

في الدروس، وفي األنشطة الطالب معظم يتواصل  •
بمهارات تواصلية فاعلة أثناء عملهم  المدرسية

، في المواقف التعليمية همتبرير إجابات ، مثلامعً 
اإلصغاء لبعضهم في فقرات الطابور الصباحي، و 
واإلقناع  ،التفاوضوتبادل اآلراء و  ،الحوار الهادفو 

 في فعاليات لجنة "رواد االستدامة".

ا، ا واضحً ا وبيئي  ا صحي  يظهر معظم الطالب وعي   •
اختيارهم مثل في عنايتهم بمظهرهم، وملبسهم، و ت
الصحي، واهتمامهم بنظافة بيئة المدرسة،  ءغذاال

ومحافظتهم على ممتلكاتها، وسالمة مرافقها 
كـ العامة، ومساهمتهم في المشروعات الصحية، 

 و"أصدقاء البيئة"."السيد نظيف"، 
وح المنافسة واالبتكار، ر يتمتع أغلب الطالب ب •

اتضحت في تصميمهم المجسمات باستخدام 
 المناسب ، وتنافسهم(Minecraft)برنامج 

في  ةمشاركالفي سئلة الصفية، و األلإلجابة على 
أجمل بطاقة تصميم " ــالمسابقات المتنوعة، ك

 ."إلكترونية
 
 

 إلى تطوير جوانب تحتاج
 الطالب قيم المواطنة.بعض تمثل  •

 قدرة الطالب على المنافسة واالبتكار. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  " والتقويم التعليم والتعلم" 
 

 مبررات الحكم
 

فاعلة توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم  •
في الدروس الجيدة، كالتعلم باللعب، ولعب 

ويستخدمن فيها األدوار، والتعلم التعاوني، 
المصادر والموارد التعليمية المشوقة، كالسبورة 

 والمجسمات، التفاعلية، والعارض اإللكتروني،
والسبورات الفردية، كما في معظم دروس نظام 

في  اتوظيفه فاعلية تفاوتتفي حين معلم الفصل، 
فيها األسئلة من أجل  نبقية الدروس، حيث وظف

 تكان ، والتعلم الجماعي غير المحدد األدوارالتعلم
في بعضها محور العملية التعليمية، كما  ةالمعلم

 في أغلب دروس اللغة اإلنجليزية.
تتفاوت المعلمات في إدارتهن الدروس، جاء  •

نظام معلم الفصل، حيث  دروسأفضلها في 
عل، والتسلسل في عرض المادة التخطيط الفا

العلمية، والحرص على مشاركة الطالب في 
بتقديم اإلرشادات  ،األنشطة التعليمية المتنوعة

 ،الواضحة، وتحفيز الطالب بأساليب متنوعة
النجوم والهدايا الرمزية، وتفعيل "صندوق  همكمنح

في حين تأثرت و"سباق المجموعات"،  ،المفاجآت"
باالنتقال السريع بين األنشطة بقية الدروس، 

التعليمية، أو اإلطالة في بعض جزئياتها، أو البطء 
في وتيرتها؛ مما أدى إلى عدم كفاية الوقت المتاح 

كما في بعض ، لإلجابة على أسئلة التقويم الختامي
والعلوم، عالوة على تقديم  ،دروس اللغة العربية

بعض األنشطة بصورة ال تتناسب ومستويات 

حلة العمرية، كما في بعض دروس اللغة المر 
  .اإلنجليزية

أساليب تقويم فاعلة في الدروس  توظف المعلمات •
التقويمات الشفهية والتحريرية الفردية، ك ،الجيدة

 معظموالتقويم الذاتي، والتقويم باألقران، كما في 
دروس نظام معلم الفصل، في حين تركز 

الدروس،  المعلمات على التقويم الجماعي في بقية
كما في دروس العلوم، ويستفدن من نتائج التقويم 

الطالب بصورة متفاوتة في تلبية احتياجات 
لطالب وبصورة أقل ل، المختلفةبفئاتهم التعليمية 

ذوي التحصيل المنخفض؛ وذلك لسرعة تقديم 
، باستثناء والتفاوت في متابعتها ،التغذية الراجعة

بعض الدروس الجيدة التي ظهرت فيها االستفادة 
بصورة أفضل عبر تفعيل مشروع من نتائج التقويم 
 ."أصدقاء المعلمة"

بمهام  متدعم المعلمات تعلم الطالب بتكليفه •
وأنشطة وأعمال كتابية مخطط لها، يتابعنها 

في حين ، ويعززنها بالعبارات التشجيعية، انتظامب
، وتقديم التغذية الراجعة ة تصحيحهادقيتفاوتن في 

  .حولها
تنمي المعلمات مهارات التفكير العليا لدى الطالب  •

اءت حيث جفي أغلب الدروس،  متفاوتةبصورة 
دروس نظام معلم الفصل، معظم في جيدة بصورة 

، وبصورة مناسبة مهارة تحليل القصصما في ك
قدرتهم ن السحب في العلوم، و و  ك  تفسير كيفية ت  في 

حل المشكالت في المسائل الحياتية في على 
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بصورة أقل في بقية في حين ظهرت ، الرياضيات
 .، كما في أغلب دروس اللغة اإلنجليزيةالدروس

في  متفاوتةبصورة توظف المعلمات التكنولوجيا  •
 هنالسبورة التفاعلية، وتفعيل هنالدروس، كتوظيف

، (QR Code) :بعض التطبيقات الرقمية، مثل
، في تقويم (Class Dojo)، و(Quiver)و

 الطالب وتحفيزهم.

تراعي المعلمات التمايز بصورة متفاوتة في أنشطة  •
واألعمال الكتابية المقدمة، ويتحدين قدرات  ،التعلم

بمراعاة أنماط التعلم في  ،بصورة جيدة الطالب
طرح األسئلة الشفهية، واألنشطة التقويمية 

دروس نظام معلم معظم في كما المتدرجة، 
كما في  في أغلب الدروس، ، وبصورة أقلالفصل

 .دورس الصفين الرابع والخامس
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
خاصة الطالب ذوي التحصيل  ،االستفادة من نتائج التقويم من أجل التعلم في دعم الطالب على اختالف فئاتهم •

 المنخفض.

 .استثمار وقت التعلم بصورة أكبر •

واألنشطة الكتابية بصورة أكبر، خاصة في الصفين الرابع  ،مراعاة التمايز في الدروسقدرات الطالب، و  تحدي •
 والخامس.

 
 

 مرض  " التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

المدرسة االحتياجات التعليمية لطالبها بصورة تلبي  •
ا للطالب المتفوقين، ا مناسبً ، حيث تقدم دعمً متفاوتة

ي "أفكاري كمشروع   ،عبر المشروعات اإلثرائية
وبمشاركتهم في "، و"قلمي صاعد"، يخطها قلمي

"أولمبياد تقنية المعلومات  ـكالمسابقات المختلفة، 
ذوي  واالتصال"، في حين أن دعم الطالب

التحصيل المنخفض عبر الدروس العالجية جاء 
لمستوى نفسه الدعم المقدم بصورة متفاوتة، وبا

في برنامج التربية الخاصة، لطالب صعوبات التعلم 
 صعوبات التعلم اتاختصاصي طاقم في ظل نقص

 .بما يتناسب وأعداد الطالب

معظم تلبي المدرسة االحتياجات الشخصية ل •
مشروع "أمنية"، بتقديم لطالب، عبر تفعيل ا

ز يالمساعدات المادية، كتوفير القرطاسية، وتعز 
مجموعة من البرامج، القيم السلوكية لديهم بتطبيق 

 عن فضاًل منها "سلوكي مرآتي"، و"ملك الصف"، 
كحالة  ،رعايتها الواضحة للحاالت الخاصة

 ا متكاماًل رابات السلوك"، كما تنظم برنامجً ط"اض
 ،يحتوي على فقرات ترفيهية ،ددلتهيئة الطالب الج

 وتعريفية بأنظمة المدرسة ومرافقها.
خبرات معظم الطالب، واهتماماتهم المدرسة تعزز  •

عبر األنشطة الالصفية المقدمة  المختلفةومواهبهم 
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 مثل والفسحة،، ما قبل الطابور الصباحيفي فترة 
فريق الكشافة، ولجنتي وأنشطة "أكاديمية كرة اليد"، 

إضافة إلى "الصحفي الصغير"، و"ربيع القرآن"، 
المسابقات التي حققوا فيها مراكز متقدمة، كالمركز 

كما  "دوري المدارس في كرة اليد". قةاألول في مساب
تهيئ طالب الصف الثالث والخامس للمرحلة التالية 
من التعليم بتطبيق الحصص اإلرشادية، وتنفيذ 

 الميدانية للمدارس المجاورة. الزيارات
توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها، بصيانة  •

مبانيها، وتنظيم آلية حضور الطالب وانصرافهم، 
 ،الحاالت المرضية المزمنة تهاعالوة على متابع

عملية اإلخالء، وتطبيق  وتنفيذهاكالسكري، 

غير أن المشروعات الصحية، كـ"صحتي بيدي"، 
 ،غير مستويةو  ،قديمة ت المدرسيةأرضيات الساحا

 قد تشكل خطورة على سالمة الطالب.و 
يحظى الطالب ذوو اإلعاقة في المدرسة بعناية  •

حيث تساند المدرسة طالب صف الدمج  ،واضحة
عالوة البيئة التعليمية، بتهيئة في برنامجهم الخاص، 

، ةالتعليمياإلدارية و جهود الهيئتين على تضافر 
لدمجهم في الصفوف  ؛التربية الخاصةواختصاصية 

ليات الطابور الصباحي، افعكواألنشطة المدرسية، 
مشاركة أحدهم في فريق و ، المتنوعة وأنشطة الفسحة

 الكشافة.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .والخاصة في البرامج العالجيةوطالب صعوبات التعلم  ،دعم الطالب ذوي التحصيل المنخفض •

 .صيانة أرضيات الساحات المدرسية •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " واإلدارة والحوكمة القيادة" 
 

 مبررات الحكم
 

جودة عمليتي  تركز رؤية المدرسة التشاركية على •
، الوطنيةو  إلسالميةالقيم ا التعليم والتعلم، وتنمية

التي انعكست بصورة مناسبة على جميع مجاالت 
 .العمل المدرسي

تقيم المدرسة واقعها المدرسي، باستخدام آليات  •
، ومعايير مشروع (SWOT)تحليل  :عدة، مثل

، وتحليل نتائج "المدرسة البحرينية المتميزة"
إال أن عمليات التقييم تفاوتت في دقتها  ،الطالب

، خاصة مدرسيعمل المن حيث تحديد أولويات ال
األمر  المهارات األساسية للطالب؛تقييم ما يتعلق ب

الذي أدى إلى تفاوت االستفادة من نتائجه في بناء 
 وتحسين األداء العام للمدرسة. ،الخطط المدرسية

تختلف تقييمات المدرسة لمجاالت العمل المدرسي  •
في استمارة التقييم الذاتي عن األحكام التي توصل 
إليها فريق المراجعة بفارق درجتين في أغلب 

وبفارق درجة واحدة في مجالي اإلنجاز مجاالت، ال
 والتعليم والتعلم والتقويم. ،األكاديمي

تركز خطة المدرسة اإلستراتيجية على مجاالت  •
العمل المدرسي، وقد تضمنت مؤشرات أداء، 
وآليات متابعة متفاوتة الدقة؛ مع تفاوت ارتباطها 

 .بخطط األقسام التشغيلية
ا متواصلة لرفع كفاء معلماتها ذل المدرسة جهودً تب •

تنفيذ الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية، با، مهني  
عبر مشروع  وتنظيم البرامج والورش التدريبية

"التقويم من أجل التعلم"،  :، مثل"توطين التدريب"
و"آليات التدقيق في األعمال الكتابية"، و"مهارات 

إال أن متابعة أثر التدريب القرن الواحد والعشرين"، 
بصورة  تعلى أداء المعلمات في الدروس جاء

اإلجراءات تنفيذ على  المدرسة ؛ لتركيزمتفاوتة
أثرها على إنجاز الطالب  عةمتاب بصورة أكبر من

 .أثناء تقييمها الزيارات الصفية
تسود العالقات اإليجابية بين أعضاء الهيئتين  •

اإلدارية والتعليمية، حيث التشاركية في اتخاذ 
وتحفز القرارات، والعمل بروح الفريق الواحد، 

القيادة المعلمات المنضبطات عبر مشروع 
الحماسة والتنافس ز"، وتبث روح "بانضباطي أتمي  

تفعيل برامج عدة، منها "الساعتان ب بينهن
الذهبيتان"، و"لقاءات األحبة"، عالوة على تبني 

مشروع "مستر رقمي"، مقترح مقترحاتهن، كـتنفيذ 
للقيام بمهام المعلم األول بعض المعلمات  تفويضو 

ونظام معلم الفصل، في جميع المواد األساسية، 
تحسين  في ورة متفاوتةساهم بصكله إال أن ذلك 

 جودة األداء العام للمدرسة.
لتعزيز تعلم  ؛ومواردها توظف المدرسة مرافقها •

بصورة مناسبة، كتوظيفها مختبر العلوم  الطالب
في تنفيذ التجارب العلمية، ومركز مصادر التعلم، 

يل الدروس التعليمية، عومختبر الحاسوب في تف
 الموارد التكنولوجية المتنوعة توظيفها عن فضاًل 

 السبورات التفاعلية.ك ،بصورة متفاوتة
مع مؤسسات جيدة تتواصل المدرسة بصورة  •

بما يعزز خبرات طالبها  ،المجتمع المحلي
 ؛جمعية الدير الخيرية، كتواصلها مع المختلفة
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لتوفير  ؛المتفوقين، وبلدية المحرق الطالب لتكريم 
 ؛كو لرعاية الوالدين""الباص التثقيفي"، و"دار يو 

المجتمعي، عالوة على و لتعزيز قيم الترابط األسري 

مع أولياء األمور عبر "مجلس اآلباء"،  هاتواصل
المدرسة وأنشطتها ومشاركتهم في فعاليات 

 ".مع أميقرأ أ" مشروعالمختلفة، كما في 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
ة، والتشغيلية اإلستراتيجيبناء الخطط واالستفادة من نتائجه في  ،في تحديد أولويات العمل المدرسي دقة التقييم الذاتي •

 .وفق مؤشرات أداء دقيقة، وآليات واضحة للتنفيذ والمتابعة

 على أداء المعلمات في الدروس؛ بما يضمن رفع مهارات الطالب األساسية. التطوير المهنيأثر برامج انعكاس متابعة  •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 الدير االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Dair Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1979 سنة التأسيس

 233مجمع  –شارع ريا  – 244مبنى  العنوان

 المحرق  /الدير المدينة/ المحافظة 

 17320051 الفاكس 17470137 17323818 أرقام االتصال

 dair.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 https:webmail,moe,gov,bh/owa الموقع على الشبكة

 سنة )11-6( الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 677 المجموع - اإلناث 677 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

 - - - - - - - 5 4 5 4 4 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 ( فنية13( إدارية، و)11) عدد الهيئة اإلدارية

 43 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية التعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس
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 عام واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالصفين الرابع والخامس. • االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :اآلتي ، تمثلت في2020-2019 الدراسي الحالي العام التغييرات فيأهم  •
  المدرسةمستوى الخامس االبتدائي إلى الإضافة 
  مديرة مدرسة مساعدةتعيين 
  ( للغة 3للغة العربية، ) (2( لنظام معلم الفصل، )3( معلمة منهن )16)تعيين

 ( للعلوم.1( للرياضيات، )3اإلنجليزية، )
 


