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  المقدمة

 

أيام من قبل  ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار ريب بهيئة جودة التعليم والتدمراجعة أداء المدارس الحكومية ب قامت إدارة
 طلبةاألخرى، واالطالع على أعمال النشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ستة

مع  الت التي تجرىمقابالمكتوبة 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. 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 تقريًبا  الجميع /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم 

 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 ليل/ أقليةق

 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
وتفاوت االستفادة من ، التقييم الذاتي د أدواتتعد   •

بناء الخطة في جه في تحديد أولويات التحسين نتائ
تبًعا لمستجدات الواقع  ،وتحديثها اإلستراتيجية

 المدرسي، خاصًة فيما يتعلق بمؤشرات األداء.

في اكتساب الطالب المهارات األساسية تفاوت  •
  .بمستوى مرض   هاجاء معظمالتي الدروس، 

ونشر  بين منتسبات المدرسة، الجو العالئقيإيجابية  •
 تساهم ؛تشاركيةوفق رؤية  ،القيادة العليا ثقافة التغير

لطالب صف الدمج، والطالب الذين  فاعلالدعم ال في

تفاوت الدعم المقدم ألغلب و  العربية،لغتهم األم غير 
 التعليمية في البرامج المدرسية. الطالب فئات 

 توظيف اإلستراتيجيات التعليمية،فاعلية  فيتفاوت ال •
 فيللطالب لتولي األدوار القيادية، و  الفرص المتاحةو 

توظيف التقويم من أجل التعلم، و  إدارة وقت التعلم،
  .ذوي التحصيل المنخفض مساندة الطالبخاصة في 

المجتمع فاعلية برامج تعديل السلوك، والتواصل مع  •
 ،نمو الطالب الشخصي في ؛والشركاء المحلي

ما حظي برضا الطالب  ؛وشعورهم باألمن النفسي
 وأولياء أمورهم.

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 .وقوانينها والتزامهم السلوك الحسن، واحترامهم أنظمة المدرسة ،مًعا الطالبانسجام  •
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 وتشجيع القيادة العليا منتسبات المدرسة، والعمل بروح الفريق رغبةً  في التطوير.فاعلية تحفيز  •

 ذوي اإلعاقة، وصف الدمج. الدعم المقدم للطالب •
 

 

 التوصيات
وفق مستجدات الواقع المدرسي؛  ،االستفادة من نتائج التقييم الذاتي في تطوير الخطة اإلستراتيجية وتحديثها •

 لضمان التحسين لمختلف مجاالت العمل المدرسي بصورة أكبر.

ث تركز بصورة متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحي •
 أكبر على:

 دراسيةتنمية المهارات األساسية في المواد ال -

 إدارة وقت التعلم؛ بما يضمن إنتاجية أفضل  -
االستفادة من نتائج التقويم في مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة، خاصة الطالب ذوي التحصيل  -

 المنخفض

 ة، وتحمل المسئولية في الدروس. لطالب؛ لتولي األدوار القياديأمام االفرص  من مزيد   إتاحة -

 بصورة أكبر. دعم الطالب على اختالف فئاتهم، ومساندتهم في البرامج المدرسية؛ تلبيًة الحتياجاتهم التعليمية •

 معلمة األولى لقسم نظام معلم الفصل.سد نقص الموارد البشرية، المتمثل في ال •
 

 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 الحكمات مبرر 
 

فاعلية أداء المدرسة وجميع مجاالت العمل  تحسن •
المدرسي فيها، من المستوى "غير المالئم" إلى 

 المستوى "المرضي".

أدوات القياس والتقييم الذاتي، واالستفادة من ع تنو   •
التفاوت  أن ، إالستراتيجيةاإلخطة الفي إعداد  نتائجه
ي متابعة وف ة،حديثها وفق مستجدات واقع المدرستفي 

 جودة تفاوتأدى إلى  ؛أثر برامج رفع الكفاءة المهنية
 .العملية التعليمية

توافق وعي القيادة المدرسية المناسب الذي ظهر في  •
في استمارة التقييم لمعظم مجاالت العمل  هاتقييم

 األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة. الذاتي، مع

ي تعترض الت التحديات مواجهةنجاح المدرسة في  •
 في سلوك الطالب، واضح إحداث تحسنب مسيرتها

نقص  لسد   ؛تفويض الصالحيات فيوتنمية وعيهم، و 
   الفصل. معلم المعلمة األولى لقسم نظام
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض   األكاديمي الطلبةإنجاز"" 
 

 مبررات الحكم
 

حقق طالب الحلقة األولى والصف الرابع نسب ي   •
متحانات الوزارية واالختبارات نجاح مرتفعة في اال

في جميع المواد األساسية في العام  ،المدرسية
 ،%96بين  ، تراوحت ما2018-2017الدراسي 

%، وهي نسب تتوافق مع نسب اإلتقان 99و
%، 97و ،%75والتي تراوحت ما بين  ،االمرتفعة جد  

في جميع المواد األساسية، جاء أقلها في اللغة 
وأعالها في العلوم  ،لثانياإلنجليزية بالصف ا

 بالصف الرابع.

ا مستويات النجاح واإلتقان المرتفعة جد  تعكس نسب  •
 الدروسمن عدد محدود الطالب الحقيقية في 

 غير أنهاالجيدة، والتي جاء أفضلها بالصف األول، 
والتي  ،المرضية تفاوتت مع مستوياتهم في الدروس

د لمواا ثالثة أرباع دروسشكلت ما يزيد عن 
 .األساسية

يكتسب الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم، على  •
 :في النحو التالي

حيث  نظام معلم الفصل: بصورة متفاوتة، 
جيدة في تحليل الجمل إلى ظهرت بصورة 

في حين ظهر أغلبها  كلمات بالصف األول،
التحدث والقراءة ا في مك بصورة مرضية،

ء التاالتاء المفتوحة و تمييز و  ،والكتابة
تحديد و  وظيف أدوات االستفهام،المربوطة، وت

يجاد ناتج جمع  مراحل دورة حياة الضفدع، وا 
 .وحل المسائل اللفظية ،عددين

القراءة ما في ، كمناسبةالعربية: بصورة اللغة  
القواعد  الجهرية، والتعبير الشفهي، وتوظيف

 ،قاعدة االسم المفردك ،في الكتابة النحوية
 والجمع.

في حساب الوسيط  بصورة جيدةالرياضيات:  
وقراءة وكتابة األعداد من  ،والقيمة المتطرفة

مضاعفات إيجاد في  ناسبةوبصورة م رقمين،
 .ته، وقيمالعدد

، كتصنيف الفقاريات ناسبةالعلوم: بصورة م 
بحسب خصائصها، ومفهوم السلسلة الغذائية، 

 واستنتاج مكوناتها.

جاءت بصورة متفاوتة، حيث  :اللغة اإلنجليزية 
بصورة بالمستوى الجيد بالصف األول، و 

 :يت  كمهار  ،بالصفين الثالث والرابعمناسبة 
 ظهرتفي حين  ،والقراءة الجهرية ،التحدث

القراءة،  ت يبمستوى أقل من المتوقع في مهار 
 واإلمالء بالصف الثاني.

الحلقة األولى والصف الرابع على يحقق طالب  •
إلى  2016-2015األعوام الدراسية من  مدار

استقراًرا في نسب النجاح المرتفعة  2017-2018
 للمواد األساسية.

 أغلب م الطالب وفق قدراتهم بصورة مناسبة فييتقد   •
الدروس واألعمال الكتابية، ويتقدمون بصورة أفضل 

الرياضيات الدروس الجيدة، كبعض دروس  في
اللغة اإلنجليزية بالصف دروس و  بالصف الرابع،

 .مال العلوم بالصف الرابعأعكذا و األول، 
م الطالب الذين لغتهم األم غير العربية، يتقد   •

الخاصين يهما مج، في برنامج  وطالب صف الدَّ 
م إليهما، المقدَّ  عم؛ نظير فاعلية الدَّ واضحةبصورة 
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في الدروس  المتفوقونم الطالب يتقد  في حين 
طالب ، وكذا بصورة مناسبة والبرامج اإلثرائية

 غير أن ،في برامج التربية الخاصة مصعوبات التعل

بصورة  يتقدمون الطالب ذوي التحصيل المنخفض
  ، والبرامج العالجية.الدروس متفاوتة في

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 المهارات األساسية في المواد األساسية.اكتساب الطالب  •

ذوي التحصيل ية، خاصًة الطالب حسب قدراتهم في الدروس واألعمال الكتاب البالط الذي يحققه متقدَّ ال •
 .المنخفض

 

 

  للطلبة "مرض  التطور الشخصي" 
 

 مبررات الحكم
في الحياة المدرسية بثقة  أغلب الطالب يساهم •

ويتولون األدوار القيادية بصورة مناسبة،  ،وحماس
 :مثل ،اللجان الطالبية المتنوعة حيث يشاركون في

 "أشبال الحد"، و"المرشد الصغير"، والمجلس
تهم في الفعاليات اعلى مساهم الطالبي، عالوةً 

إلذاعة الصباحية، أنشطة االتربوية المختلفة ك
والفسحة المدرسية، واألسابيع الثقافية، والتمثيل 
المسرحي في فعالية "الكلمات السحرية"، ومشروع 

(We can) في مهرجان الجاليات مشاركتهم ، و
أن ثقتهم ، إال م فيه، وتحقيقهم مركز متقد  الكشفية

الدروس  أغلب بأنفسهم وتوليهم األدوار القيادية في
،  كأدوارهم في "بائع الكلمات"، و"سيد كانت متفاوتة

 .العجائب"

بصورة   ف معظم الطالب بوعي ومسئولية،يتصر   •
ثَّل فاعلة في سلوكهم الحسن، وانسجامهم  تت م 

 ون بالقيم اإلسالميةويتحل   ،بعضهم بعًضاواحترامهم 
فعالية في  مشاركتهم فيكما  عليها، ويحرصون

"؛ مما "البذور الصالحة"، ولجنة "براعم اإليمان
أشعرهم بأريحية نفسية في ظل تعزيز المدرسة ذلك 

بالمشروعات السلوكية الفاعلة، كمشروع "سلوكي 
أنا متميز"، و"يد  ..نجاحي"، و"أنا حداوي سر  

 العون".

ليات الطالب بصورة فاعلة في الفعا معظم يشارك •
هم الوطني، وفهمهم تراث الوطنية، التي تعكس حس  

ا"، نا في تراثنكمهرجان "عز   ،البحرين وثقافتها
"المواطنة  ، ومسابقة"مسيرة في حب الوطن"و

العرين"، "محمية  تهمإلى جانب زيار الصالحة"، 
 . و"متحف البحرين الوطني"

هم لمجتمعهم ءيترجم معظم الطالب حبهم وانتما •
الحضور المنتظم للمدرسة وفي  همماتز لالمدرسي با

 ،المحفزةوعات ْثر فاعلية المشر إ ؛المواعيد المحددة
 "فارس الحضور المبكر"، و"شموس الحد". مثل: 

يبدي الطالب قدرة مناسبة على التعلم ذاتي ا،  •
"تحدي  :زة منهابمساهمتهم في الفعاليات المعز  

حملة  إلى القراءة العربي"، و"أقرأ مع أمي"، إضافةً 
أقل في  ظهر بصورة"كتابي أمانة"، غير أن ذلك 

 الدروس.  
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في الدروس  يعمل الطالب مًعا بصورة مناسبة •
، بعًضاوالفعاليات المختلفة، ويتواصلون مع بعضهم 

كما في مشروع "االستخدام اآلمن لإلنترنت"، في 

 خاصةً  ،مهارات الحوار والمناقشةتفاوتوا في حين 
 في الدروس. 

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب

 في الدروس. خاصةً  ،األدوار القيادية همتوليو  مساهمتهم وحماسهم فيثقة الطالب  •

 وقدرتهم على التعلم ذاتي ا. ،ب التواصليةمهارات الطال •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  والتعلم " التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

مية المعلمات إستراتيجيات تعليمية تعل  وظ ف ت   •
كالعصف الذهني، واألسلوب القصصي،  ،ةمتنوع
 :مثل ،شارك"، واأللعاب القرائية - زاوج -و"فك ر

ئي المتمايز"، و"قطار القراءة"، آ"الهرم القر 
كالسبورات  ،ويستخدمن الموارد التعليمية المناسبة

التفاعلية والفردية، واألفالم التعليمية، والبطاقات، 
ضي في المستوى المر بظهرت إال أن فاعليتها 

أكثر من ثالثة أرباع دروس المواد األساسية؛ 
الرتباط ذلك بتفاوت إتقان الطالب المهارات 

التعلُّم الجماعي  هناألساسية، إلى جانب توظيف
غير محدد األدوار غالًبا، والذي برزت فيه 

وقد جاءت مشاركة الطالب المتفوقين تحديًدا، 
في  بصورة أفضلاإلستراتيجيات التعليمية  فاعلية

دروس الدروس الجيدة المحدودة، كما في بعض 
 نظام معلم الفصل، والرياضيات بالصف الرابع. 

في عدد من الدروس، اللغة ت وظ ف المعلمات  •
الفصحى المناسبة، إلى جانب عمليات الربط 
المنطقي بين المواد الدراسية، وبالحياة والقيم، 

ئية واألحاديث آكالربط بين محتوى النصوص القر 
لنبوية الشريفة، وتضمين المسائل اللفظية ا

ز قيم االحترام، والمواطنة.  قصًصا ت عز 

تتفاوت المعلمات في إدارتهن الدروس، ففي  •
الدروس الجيدة المحدودة برز التخطيط المنظَّم 
للمواقف التعليمية، وتقديم اإلرشادات الواضحة، 
وضبط سلوك الطالب، في حين تأثَّرت إنتاجية 

باالنتقال السريع بين األنشطة  الدروسبعض 
 وأالتعليمية، أو اإلطالة في بعض جزئياتها، 

التكثيف من تقديم أنشطة متكررة المحتوى 
 والمستوى.

تتنو ع أساليب التشجيع والتحفيز التي تستخدمها  •
و"تيجان التميز"، المعلمات، ما بين منح النجوم، 

ق والهدايا الرمزية، وتعزيز المجموعات بنقاط "سبا
واأللقاب التحفيزية، مثل: "ملوك  األبطال"،

القراءة"، وتفعيل سجل مشروع "السلوك من أجل 
التعلم"؛ وقد ساهم ذلك بدرجة  مناسبة في رفع 

 دافعية الطالب للمشاركة في المواقف التعليمية.

تتنو ع أساليب التقويم من أجل التعل م ما بين  •
الجماعية، التقويمات الشفهية والتحريرية، الفردية و 

باألقران، إال أن االستفادة التقويم والتقويم الذاتي و 
من نتائجها تفاوتت في تلبية احتياجات الطالب 
التعليمية المختلفة، من حيث تقديم التغذية 
الراجعة أثناء تنفيذ األنشطة ومتابعتها، ومساندة 

 التي تتمالطالب ذوي التحصيل المنخفض، 
الطالبي"، أو يكتفون  أحياًنا من قبل "فريق الدعم

 بنقل اإلجابات مباشرة من زمالئهم المتفوقين.

تدعم المعلمات تعلم الطالب بقدر  مناسب  من  •
األنشطة والواجبات واألعمال الكتابية، التي يتم 

بعضها عبر البوابة التعليمية اإللكترونية،  تقديم
دقة التصويب، واستمرارية في إال أنَّها تفاوتت 

راعاة مستويات الطالب، وتحدي المتابعة، وم
 ،قدراتهم، باستثناء أفضلية بعض األعمال

 أعمالكأعمال العلوم بالصف الرابع، وبعض 
 نظام معلم الفصل.
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ت نمَّى مهارات التفكير العليا بصورة مناسبة في  •
 كتوظيف الحساب الذهني؛ إليجاد ،الدروس

نواتج الجمع، وحل المسائل اللفظية في 
قارنة بين الفقاريات والالفقاريات الرياضيات، والم

ئية؛ الستخراج ، وتحليل النصوص القرآفي العلوم
كما تراعي المعلمات  .هاالمفردات وأضداد

التمايز في بعض أنشطة الدروس بصورة 
 متفاوتة.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
، خاصًة الطالب ذوي التحصيل من نتائج التقويم؛ في مساندة الطالب على اختالف فئاتهم التعليميةاالستفادة  •

 المنخفض.

 إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجية.  •

 مراعاة التمايز، وتحدي قدرات الطالب في األنشطة الصفية، والواجبات المنزلية. •

 

 

 " رشادهم  "مرض  مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 للطالب االحتياجات التعليمية المدرسةت لبي  •
بمشاركة الطالب  بصورة مناسبة، المختلفةفئاتهم ب

المتفوقين والموهوبين في برنامج "واحة القائد 
المبدع"، ومعرض "موهوب في عيون الحد"، 

الطالب ذوي التحصيل المنخفض بتقديم مشاركة و 
"ساعة تركيز". كما مشروع دروس التقوية، و 

، وطالب صعوبات التعلم طالبل يتفاوت دعمها
حين يحظى  ، فيصعوبات النطق والتخاطب

 بدعم جيدالطالب الذين لغتهم األم غير العربية 
 برنامجهم الخاص.في 

 بصورة جيدة ،احتياجات الطالب الشخصية ىلبت   •
، الرحالترسوم كبتقديم المساعدات المادية، 

دراسة الحاالت بوكذا والحقيبة المدرسية، 
 كمشروع ،ومشروعات تعزيز السلوكة، الخاص  

 "دكان الحد".

خبرات أغلب الطالب  األنشطة الالصفيةز عز  ت   •
في أنشطة  بمشاركتهم بصورة مناسبة، واهتماماتهم

، والمسرح ،الفنان الصغير :ياللجان، كلجنت  
، والمسابقات وفعاليات اإلذاعة الصباحية والفسحة

مة، كالتميز مراكز متقد  في بعضها حققون ي  التي 
 ."44فن الطفل "البرونزي في معرض 

ة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها، بتفعيل وفر المدرست   •
الخدمات الصحية، والصحة والسالمة في  :يلجنت  

تنفيذ الفعاليات و على عملية اإلخالء،  التدريب
 عالوًة على .الصحية، كفعالية "استبدل طعامك"

أن  إال تنظيم آلية حضور الطالب وانصرافهم، 
متابعة في ستمرارية الااالزدحام المروري يتطلب 

؛ لضمان انصراف أكثر االنصراف ءاتإجرا
 مالءمة.  
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 االلتحاقوعند دد قبل ئ المدرسة طالبها الج  هي  ت   •
تعريفهم مرافقها وأنظمتها، وعقد اللقاء ب، بها

طالب الصف وتعدُّ التربوي مع أولياء أمورهم، 
الزيارات  بتنفيذ ،الثالث لالنتقال إلى الصف الرابع

وبالمثل انين، ألنظمة والقو ا هموتعريف ،الصفية
تنظيم الزيارات التعريفية ب، طالب الصف الرابعل

 لة.المستقب  إلى المدارس 

اإلعاقة بصورة تدعم المدرسة الطالب ذوي  •
مشاركتهم بالدمج،  طالب صف   ، خاصةً فاعلة

 ،في فقرات الطابور الصباحي، والمسابقات
على توفير  عالوةً كمسابقة "النحت على الرمال"، 

 مادية، والتواصل مع الجهات المعنيةالهم احتياجات
 .الحاالت حول

ي المدرسة مهارات الطالب الحياتية بصورة نم  ت   •
مناسبة، كما في انتخابهم أعضاء المجلس 

"خطيب الحد"،  :يالطالبي، وتطبيق مشروع  
"تحدي  :يمسابقت  ب والمشاركةو"أحكي أوريغامي"، 

 القصيرة". القراءة العربي"، و"كتابة القصة
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 للطالب بفئاتهم المختلفة بدرجة أكبر. مةالمقدَّ المساندة التعليمية   •

 .وسالمتهم االنصراف؛ لضمان أمن الطالب إجراءاتاالستمرارية في متابعة  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 "  القيادة واإلدارة والحوكمة "مرض 
 

 مبررات الحكم
 

االرتقاء بالعلم ز رؤية المدرسة التشاركية على ترك   •
تمت ترجمتها بصورة وقد ، لوطناوالقيم، وافتداء 

 مجاالت العمل المدرسي. جميعمالئمة في 

 ت قي م المدرسة واقعها باستخدام األدوات التقييمية •
، وتطبيق (SWOT)كتحليل الواقع  ،المتنوعة

ة، المدرسة البحرينية المتميز استمارات مشروع 
جودة المراجعات السابقة لإضافة إلى تقارير 

إال أن التفاوت في االستفادة من  ،التعليم والتدريب
نتائج التقييم الذاتي تبًعا للمستجدات في الواقع 

تحديدها انعكس بصورة مناسبة على المدرسي؛ 
أولويات التحسين والتطوير، وبناء الخطة 

افة إلى إض بمؤشرات أداء متفاوتة، اإلستراتيجية،
  متابعتها بالوقفات التقويمية الدورية. في التفاوت

ت ظهر استمارة التقييم الذاتي توافًقا بين تقييمات  •
ل إليها فريق  المدرسة، واألحكام التي توص 

 المجاالت.  معظمالمراجعة في 
االحتياجات التدريبية للمعلمات  المدرسة لبيت   •

شية التطويرية، والحلقات النقا بعقد الجلسات
البرامج التدريبية بتقديم ، و "كأسرار التحفيز"

 ،والخارجية ،في مركز توطين التدريبالداخلية 
فضاًل عن تقديم العديد من ، مع المدارس والتوأمة

"كيف تكون الحصة  كورشت ي: :الورش التدريبية
المكاسب السريعة ""، وة؟لة ومنتجعالدراسية فا

 كله بصورة ك، وجاء انعكاس ذلللعملية التعليمية"
للتفاوت  ؛ نظًراعمليتي التعليم والتعلمعلى  ةمناسب
 تلك البرامج على أداء المعلمات. متابعة أثرفي 

يسود الجو العالئقي اإليجابي بين منتسبات  •
العاملة طواقمها المدرسة، وتحف ز القيادة المدرسية 

بصورة دورية بالكثير من الفعاليات االجتماعية 
، وبوضع أسمائهن ضمن لوحة "ساعة ود  كما في "
بداع". وتكل ف بعضهن للقيامشرف "تمي   بمهام  ز وا 

، التنسيق لألقسام كما في قسم نظام معلم الفصل
 العمل بروح الفريقفي تعزيز  وقد ساهم ذلك

 ، وتحسين جودة األداء العام للمدرسة.الواحد

تستوفي المرافق التعليمية تجهيزاتها الالزمة،  •
التعليمية بصورة مناسبة،  ف المواردوظ  وت  

، كالسبورات التفاعلية في دروس الحلقة األولى
 ،ألركان البيئةإضافة إلى التوظيف المناسب 

كمركز  ،في الدروس واألنشطةومرافقها المدرسية 
مصادر التعل م، والمرسم، ومختبر العلوم، وغرفة 

 التصميم والتقانة.  
مؤسسات التتواصل المدرسة بصورة جيدة مع  •

مع وزارة الداخلية؛ لتنظيم  كتعاونها، المجتمعية
حركة السير عند البوابة، ومركز سلمان الصحي، 
والجامعة اإليرلندية؛ لتقديم محاضرات وبرامج 

ي شارك ، و توعوية صحية لمنتسبيها وأولياء األمور
تها، وفعالياأنشطة المدرسة مجلس اآلباء في 

وفي اللقاء  ،تكليف الصالة"كفاعلية "
 مقترحتقديم و  لعيون البحرين نبدع"،"مطورال
 ".التفوق ميدالية"
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وفق مستجدات الواقع المدرسي. ،ستراتيجيةإلتحديث الخطة االتقييم الذاتي في االستفادة من نتائج  •

    صورة أكبر.ع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات، واإلنجاز األكاديمي للطالب بمتابعة أثر برامج رف •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 
 

 الحد االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Hidd Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1962 سنة التأسيس
 106مجمع  - 607طريق  - 185 ىمبن العنوان

 الحد/ المحرق المدينة/ المحافظة 

 17676386 الفاكس 17671243 االتصالأرقام 

 hiddprb@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 واتسن 10–6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-4 - - 

 623 المجموع - اإلناث 623 رالذكو  عدد الطلبة

 نتمي الغالبية العظمى من الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط.ت االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - - - 5 4 4 5 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

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

 فنية (16)إداريات، و (10)  عدد الهيئة اإلدارية
 61  عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات (3)  في المدرسة المدة التي قضاها المدير
 امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات للصف الرابع. • االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(

mailto:hiddprb@moe.gov.bh
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، تمثلت في:2019ـــ  2018الحالي تعيينات في العام الدراسي  •

 ،للغة العربيةمواد األساسية: االمعلمات أوليات ألقسام ( 3) -
 العلومو والرياضيات، 

 معلمتين للغة اإلنجليزية -

 اختصاصية صعوبات التعلم. -
 


