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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
 ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
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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 معظمتدل على ا األغلبية العظمى

 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(

 
 

 غير مالئم" الفاعلية العامة للمدرسة" 
 

 مبررات الحكم
 

محدودية فاعلية عمليتي التعليم والتعلم، حيث  •
دروس يقارب ثلث جاءت بصورة غير مالئمة فيما 

المواد األساسية؛ نتيجة عدم فاعلية توظيف 
اإلستراتيجيات التعليمية، وقلة استثمار وقت 
التعلم، وقلة االستفادة من نتائج التقويم في تلبية 
االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم المختلفة، 

 خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني.
بصورة غير  اكتساب الطالب المهارات األساسية •

بعض دروس نظام معلم  مالئمة خاصة في
رات اللغة اإلنجليزية في جميع ، وكذا مهاالفصل

 المستويات عدا الصف الرابع.

التفاوت في دقة التقييم الذاتي، وفي االستفادة من  •
نتائجه في إعداد الخطة التنفيذية، خاصة فيما 
يرتبط بتطوير المواقف التعليمية، ورفع مستوى 

 ز األكاديمي للطالب.اإلنجا
سلوك أغلب الطالب الحسن، ومشاركتهم بصورة  •

أولياء و مناسبة في الحياة المدرسية، ورضاهم 
 أمورهم عن المدرسة.

ا، وعندما ا ومعنوي  لطالب مادي  المناسب ل عمدال •
 .تكون لديهم مشكالت

التعليمية على اختالف تفاوت مساندة الطالب  •
، خاصة الطالب ذوي صعوبات همفئاتهم في برامج

التعلم.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 مساهمة أغلب الطالب في الحياة المدرسية، وتصرفهم بوعي مناسب في الصفوف وخارجها. •

 تلبية االحتياجات الشخصية المناسبة للطالب، ومساندتهم عندما تكون لديهم مشكالت. •
 
 

 التوصيات
ذاتي ليكون أكثر دقة وشمولية، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطة التنفيذية وخطط األقسام التقييم التطوير  •

 .هاالتشغيلية، بحيث ترتكز بوضوح على أولويات التطوير، مع متابعة جودة تنفيذ

رفع مستوى إكساب الطالب المهارات األساسية في المواد الدراسية، خاصة في اللغة اإلنجليزية ونظام معلم الفصل، و  •
 تقدمهم في الدروس.

 ، بحيث تركز على:التعليم والتعلم تحسين عمليتيمتابعة أثر برامج التنمية المهنية في  •
 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة –
االستفادة من نتائج التقويم من أجل التعلم في تلبية احتياجات الطالب المختلفة ودعمهم، خاصة الطالب  –

 ذوي التحصيل المتدني
 .وقت التعلم بصورة منظمةإدارة  –

 المختلفة في برامجهم بصورة أكبر، خاصة طالب صعوبات التعلم. التعليمية بفئاتهمالطالب  مساندة •

 نقص الموارد البشرية المتمثل في اختصاصيي إرشاد اجتماعي بما يتناسب وأعداد الطالب. سد   •
 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 الحكم مبررات
 

العمل بالمدرسة  مجاالتالتقدم في بعض  •
التطور الشخصي للطالب، والمساندة ب: المرتبطة

واإلرشاد، والقيادة واإلدارة من المستوى غير 
المالئم إلى المستوى المرضي، على الرغم من 
 ثبات فاعلية أدائها العام في المستوى غير المالئم
بعد مرورها بزيارتي متابعة، حصلت في آخرهما 

 على تقدير "تقدم كاٍف".

 تقييم المدرسة لواقعها، خاصًة فيما يتعلقتفاوت  •
، ه في إعداد الخطة التنفيذيةنتائج االستفادة منب
 عن الخطط المدرسية تبًعا لألولويات، فضاًل و 

 .هاتنفيذجودة  التفاوت في متابعة
برامج التنمية المهنية في عدم كفاية متابعة أثر  •

رفع مستوى تقدم و  ،تطوير عمليتي التعليم والتعلم
 .الطالب في الدروس

 مواجهة المدرسة تحديات عدة، تمثلت في: •
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 حداثة تواجد القيادتين العليا والوسطى  –

طاقة المدرسة االستيعابية عدم تناسب  –
الصفوف في ، خاصة يةالطالب كثافةوال

زيتها جاه عدم، عالوًة على المصنعة
 بالوسائل اإللكترونية

نقص الموارد البشرية المتمثل في  –
 .إرشاد اجتماعي اختصاصيي  

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

 المراجعة في معظم المجاالت.
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 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

يحقق الطالب في االختبارات المدرسية  •
نسب  2018-2017واالمتحانات الوزارية للعام 

تراوحت  ،نجاح مرتفعة في جميع المواد األساسية
 تفاوتقد ظهر الو هذا، %. 100% و92ما بين 

بعض والتضخم في رصد  التصحيح،دقة  في
 .، كما في اللغة العربيةالدرجات

يحقق طالب الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة جد ا  •
% في اللغة العربية 68تراوحت ما بين  ،ومرتفعة

% في اللغة اإلنجليزية للصف 88للصف الثالث، و
 األول، وقد تطابقت ونسب النجاح المرتفعة.

حقق طالب الحلقة الثانية نسب إتقان متفاوتة، ي •
%، جاءت مرتفعة في 73% و43تراوحت ما بين 

واللغة العربية للصفين الخامس  ،العلوم عامةً 
والسادس، ويحققون نسب متوسطة في الرياضيات 

ب منخفضة عامة واللغة العربية للصف الرابع، ونس
 في اللغة اإلنجليزية.

ة مستويات الطالب تعكس نسب اإلتقان المنخفض •
ما يقارب روس غير المالئمة التي شكلت في الد
دروس اللغة ، خاصة دروس المواد األساسية ثلث

دروس نظام معلم الفصل، اإلنجليزية، وبعض من 
في حين عكست النسب المتوسطة المستويات في 

 كدروس الرياضيات. ،الدروس المرضية
يكتسب طالب نظام معلم الفصل المهارات  •

كتحديد العدد السابق  ،ابية للصف األولالحس
لكتابة والالحق بصورة غير مالئمة، وكذا مهارات ا

في اللغة العربية، كالمدود، والظواهر اللغوية 
التمييز بين التاءين المفتوحة والمربوطة، في حين و 

صورة أفضل، يكتسبون مهارة القراءة الجهرية ب
 خاصة في الصف الثاني.

المواد يكتسب طالب الحلقة الثانية مهارات  •
 األساسية على النحو التالي:

الرياضيات: مفهوم االحتمال للصف الرابع  –
بصورة مالئمة، في حين تتفاوت مهاراتهم 

كالضرب باستخدام الخوارزمي  ،الحسابية
للخامس، وفي جمع الكسور العشرية وطرحها 

 للسادس
ئمة في اللغة العربية: يظهرون مستويات مال –

في تعرف القواعد اإلمالء والتعبير الكتابي، و 
كأنواع الجمل للرابع، ويتفاوتون في  ،النحوية
 اإلعراب في السادسمهارة 

بصورة غير جاءت العلوم: المعارف العلمية  –
، كالتكي ف في الكائنات مالئمة في الرابع

، وبصورة متفاوتة بتعر ف أنواعه في الحية
المفهوم العلمي الخامس، بينما يكتسبون 

 للهضم للسادس بصورة أفضل.
يكتسب أغلب الطالب مهارات اللغة اإلنجليزية  •

بصورة غير مالئمة خاصة الكتابة، والتحدث، بينما 
يوظفون المفردات الجديدة في جمل بصورة متفاوتة 

األول  طالب الصفغير أن اكتساب في الرابع، 
 .مهاراتها األساسية جاء بصورة غير مالئمة

تبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من بت •
تستقر نسب  2015-2016-2017-2018

النجاح المرتفعة التي يحققها الطالب في الحلقة 
 األولى، بينما يتقدمون في الحلقة الثانية.
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يتقدم أغلب الطالب تقدًما محدوًدا في الدروس غير  •
المالئمة، وفي األعمال الكتابية للصفين األول 

واللغة اإلنجليزية، في حين يتفاوت تقدمهم والثالث، 
 .تهافي بقي

التحصيل المتدني في الدروس  ويتقدم الطالب ذو  •
، وبصورة أفضل في الدروس ةبصورة محدود

العالجية، ويتقدم طالب صعوبات التعلم بصورة 
، في حين يتقدم الطالب في الحلقتين غير مالئمة

وبرنامجهم  ،بة في الدروسالمتفوقون بصورة مناس
 الخاص.

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
 م معلم الفصل.نظااللغة اإلنجليزية، و خاصة  ،مهارات الطالب األساسية في المواد األساسية •

 .، خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدنيتقدم الطالب في الدروس واألعمال الكتابية •

 طالب صعوبات التعلم في برنامجهم الخاص.تقدم  •
 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

بحماس في الحياة المدرسية الطالب أغلب يساهم  •
هم ثقًة واضحة حيث يظهر أغلب ،ي نمتفاوتوثقة 

بأنفسهم عند تولي األدوار القيادية وتحمل المسئولية 
القليلة، كقيامهم بدور المعلم  في الدروس الجيدة

الصغير، وبائع الكلمات، وساعي البريد، إال أن 
أدوارهم القيادية ومشاركتهم في الدروس المرضية 

في حين  ر المالئمة لم تكن بالمستوى نفسه،وغي
جاءت مشاركاتهم بصورة أكثر فاعلية في األنشطة 

، "النظام" ، مثل:الالصفية واللجان المدرسية
 ."الكشافة"، و"الصغير المشرف"و

داخل أغلب الطالب السلوك اإليجابي  يلتزم •
وخارجها، حيث يتقيدون بأنظمة المدرسة الدروس 

ممتلكات والمرافق الوقوانينها، ويحافظون على 
، ويشعرون باألمان داخل المدرسة، عزز ةالمدرسي

 من ذلك تطبيق مشروعات وبرامج عدة، كبرنامج
 ."وسام التميز واالنضباط"

فهًما لتراث و  ا،ا وطني  حس   أغلب الطالب يظهر •
كما ظهر في ترديدهم السالم ، وثقافتها البحرين

ركن التراث ، ومشاركتهم في تفعيل الوطني بحماس
الفعاليات واالحتفاالت الوطنية "المقهى التاريخي"، و 

 ،الخارجيةعزنا"، وفي المسابقات  ميثاقنا"احتفالية كـ
لقرآن الكريم"، لحفظ ا "مالك بن أنسمسابقة كـ

.ك ،والزيارات الميدانية  زيارة مركز عيسى الثقافي 
 مواعيدالحضور المنتظم، و  يلتزم أغلب الطالب •

تنفيذ بذلك المدرسة بدء الدروس وانتهائها، وتعزز 
 همستقبالا" و صباحي "مدرستي  بال تأخر امجنبر 
فعاليات ما قبل الطابور ، و الشخصية الكارتونيةب

، إال الئ تطبيقو ، الصباحي حة االنضباط الطالبي 
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أن نسب الغياب ترتفع في بعض األيام التي تسبق 
 وتلي اإلجازات الرسمية.

بعض أساليب التعلم طالب ال فئة قليلة منوظف ت •
مشروع "الباحث الصغير"، والبوابة عبر الذاتي 

إال أن هذه المهارة لم  ،المتنقلةالتعليمية، والمكتبة 
 .تبرز لدى الطالب في الدروس

بانسجام، ويظهرون  مًعاالطالب  يعمل أغلب •
، اآلراءإبداء كما في  ،والتعاون التواصلمهارات 

 في في مجموعات، وكذا عملهم أثناءوبناء األفكار 
المزارع الصغير"، " لجنتياللجان المدرسية كـ

".المكتبة أصدقاءو"

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب

 لي الطالب األدوار القيادية، بصورة أكبر خاصة في الدروس.تو   •

 قدرة الطالب على التعلم الذاتي. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 ،يةمتعلً  يةالمعلمون إستراتيجيات تعليم يوظف •
واأللعاب كالسؤال من أجل التعلم، والمناقشة، 

 غيركالقراءة الدوارة، وحبل الغسيل،  ،القرائية
 ،في الدروس غير المالئمة أنها لم تكن فاعلة

 معلم بعض دروس نظام التي تركزت فيو 
عامة، حيث اللغة اإلنجليزية بصورة الفصل، و 

، فضاًل عن التعلميها محور كان المعلم ف
األخطاء العلمية لفئة من المعلمين في نطق 

في حين وقراءتها، وتصويب كتابتها،  ،الكلمات
ظهرت هذه اإلستراتيجيات بصورة جيدة في عدد 

 ،في بقيتها دروس، وبصورة متفاوتةالمحدود من 
 اضيات.دروس اللغة العربية والريكما في 

 المتاحة، الموارد التعليمية يوظف المعلمون •
لكترونية، والعارض اإللكتروني، إلكالسبورة ا
ومسرح العرائس، واألفالم التعليمية،  ،والبطاقات

إثراء عملية التعليم في  فاعله ها لم تكنأن إال
 والتعلم.

 متنوعة، بأساليبالطالب يحفز أغلب المعلمين  •
، الرمزية ، والهداياالتشجيعية تضمنت العبارات
كملك "لقاب األماسية، ومنح والصيحات الح

الطالب في  ةمشارك مما عزز من؛ "القراءة
 بصورة مناسبة. الدروس

لدروس بصورة غير مالئمة، ا المعلمون يدير •
، واالنتقال بين جزئياتهاتأثرت بالتنقل العشوائي 

عرض األنشطة دون التأكد من في السريع 
في تحقيق أهداف التعلم، إلى جانب الرتابة 

ذلك أثر سلًبا في إنتاجية المواقف  كل   ؛العرض

ظهرت  التيالتعليمية، فيما عدا الدروس 
التدرج بمستوى أفضل، حيث التخطيط المنظم، و 

 في الشرح، وتقديم اإلرشادات الواضحة، وضبط
 سلوك الطالب.

التقويم في متنوعة من أساليب  يوظف المعلمون •
توظيف بعض أدوات بعض الدروس، شملت 

، (PLICKERS) :مثل ،التمكين الرقمي
وتقييم األقران، بخالف بقية  والتقييم الذاتي،

الشفهي  التقويم الدروس التي يغلب فيها
مع  الذي ال يراعي قدرات الطالب، الجماعي

 مساندة :من حيث ااالستفادة من نتائجه عدم
 هماحتياجات بيةتلو على اختالف فئاتهم  الطالب

ذوي التحصيل الطالب التعليمية، خاصة 
، لهم الفاعلة تقديم التغذية الراجعة، و المتدني

إلتمام إضافة إلى عدم إتاحة الوقت الكافي لهم 
في بعض  يةكثافة الطالبالالتقويمات، في ظل 

 .الصفوف
ُيراعي المعلمون التمايز في األنشطة الصفية  •

التي و والواجبات المنزلية بصورة محدودة، 
باستثناء ، ودقته هاحيتصحتتفاوت في متابعة 

 .بعض أعمال الرياضيات
قدرات الطالب في الدروس  ى المعلمونتحدي •

سهولة بصورة محدود، حيث تظهر  والواجبات
 ،ما يقدم، وعدم توافقه مع كفايات المنهج

 عمرية، كما في اللغة اإلنجليزية.ال والمرحلة
ُيمكِّن المعلمون الطالب من تطوير مهارات  •

التفكير العليا في عدد محدود من الدروس، 
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كالتفسير والتبرير العلمي في العلوم، واستنتاج 
، وحل في اللغة العربية القاعدة النحوية

ق مختلفة في بعض ائالمشكالت الرياضية بطر 

دروس الرياضيات، إال أن المواقف التعليمية في 
كالحفظ  ،على المهارات الدنيا تركزأغلبها 
 والتذكر.

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
 المهارات األساسية.كساب الطالب إفاعلة، تضمن بصورة توظيف الموارد واإلستراتيجيات التعليمية  •

 إدارة الدروس بصورة منظمة؛ لضمان أعلى قدر من اإلنتاجية. •

 خاصة للطالب على اختالف فئاتهم، في تلبية االحتياجات التعليميةالتقويم من أجل التعلم االستفادة من نتائجه  •
 .، وتقديم التغذية الراجعةذوي التحصيل المتدني الطالب

 لكتابية، ومتابعة تصحيحها بدقة.تحدي قدرات الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال ا •
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

تلبي المدرسة احتياجات طالبها التعليمية بصورة  •
، حيث تحتفي بإنجازات المتفوقين منهم، متفاوتة

من خالل "لوحة الشرف"، وتشاركهم والموهوبين 
في  "تحدى الكاهوت" :يكمسابقت  في المسابقات، 
، في اللغة العربية "الشاعر الصغير"الرياضيات، و

الطالب ذوي لدعم  فعل برنامج "نرتقي"تُ كما 
"أنا أحب اللغة  المتدني، ومشروعالتحصيل 

، في ةالب الذين لغتهم األم غير العربيللط العربية"
وبات التعلم في حين جاءت رعاية طالب صع

 .في الحلقتين أقل برنامجهم الخاص بمستوى
ياجات الشخصية للطالب تلبي المدرسة االحت •

بصورة مناسبة بتقديم المعونات المادية، كتوفير 
تنفيذ الحصص و  والقرطاسية، معونة الشتاء

اإلرشادية، والبرامج المعززة للسلوك اإليجابي، 

وتساندهم عندما تكون ، "مالك المجتهد" كبرنامج
دراسة بعض الحاالت لديهم مشكالت، كما في 
 واضطرابات السلوك. الخاصة، كاإلهمال األسري،

الطالب احتياجات  بصورة مناسبة تلبي المدرسة •
 الالصفية المتنوعة وميولهم المختلفة باألنشطة
الفسحة، امج نوبر ، كفعالية الطابور الصباحي

المسابقات و مشاركتهم في اللجان المدرسية، بو 
" لكرة األولمبياد المدرسي الصغير" :مثلالخارجية، 

 المركز األول.على ا القدم التي حازوا فيه
توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها؛ بمتابعة  •

والحاالت المرضية المزمنة، ، الصيانة المدرسية
والتدريب على عملية اإلخالء، واإلشراف على 
انصراف الطالب وركوبهم الحافالت، إال أن 

تحتاج إلى  في هذا الشأنالتدابير المتخذة 
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هذا،  الطالب وسالمتهم.؛ لضمان أمن االستمرارية
 دورات المياه. مراعاة نظافةفي  مع التفاوت

تستقبل المدرسة طالبها الجدد قبل وعند التحاقهم  •
وكذا طالب  ،نامج ترحيبي وترفيهي مناسببها ببر 

بالتواصل مع إليها  مينضالمن الصف السادس
الصف الثالث للمرحلة  طالب ، وتعد  مدارسهم

ة عبر برنامج "جواز عبور"، وطالب السادس التالي
إلى المدارس التي سيلتحقون بتنظيم زيارات ميدانية 

 بها.
يحظى الطالب ذوو اإلعاقة الجسدية والسمعية  •

والبصرية بمساندة مناسبة، تضمنت تهيئة المرافق 

المناسبة لهم، ومتابعتهم في اللجان الخاصة في 
اإلذاعة االختبارات، ومشاركتهم في فعاليات 

المدرسية، غير أن الدعم المقدم لطالب النطق 
ا لحداثة واللغة يحتاج إلى اهتمام أكبر؛ نظرً 

 البرنامج واالختصاصي.
 ،المهاراتتدرب المدرسة الطالب على بعض  •

اتخاذ القرار كما في "المجلس الطالبي"،  كمهارة
 والقيادة فيومهارة التعاون في لجنة "النظافة"، 

كافية في غير  "المرشد الصغير"، إال أنها تعد
.تهم الحياتيةاتعزيز مهار 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .طالب صعوبات التعلم خاصة ،برامج الدعم والمساندة المقدمة للطالب بفئاتهم التعليمية المختلفة بصورة أكبر •

 انصراف الطالب؛ لضمان أمنهم وسالمتهم.متابعة االستمرارية في  •

 تعزيز مهارات الطالب الحياتية في الدروس وخارجها. •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

ز في ُتركز رؤية المدرسة التشاركية على التمي   •
التعليم، حيث بدأ تطبيقها بداية العام الحالي 

، وقد تظافرت جهود منتسبي 2018-2019
 :المدرسة لتحقيق المستوى المرضي في مجالي
 التطور الشخصي للطالب، ودعهم ومساندتهم.

فعالياتها وممارساتها و  واقعها م المدرسةتُقي   •
عبر أدوات وآليات عدة منها:  اذاتي  المدرسية 

المدرسة البحرينية المتميزة، وتحليل  معايير
(SWOTووظفت نتائج ،) ه في بناء خطة

في  بمؤشرات أداء واضحة إستراتيجية جديدة
، وأولوياتها للتطوير إلى حد ما ، بما يتوافقأغلبها
تقوم  ، التيي انبثقت عنها الخطة التنفيذيةوالت

ا عبر لوحات المتابعة بمتابعة تنفيذهبتقييمها، و 
لم ينعكس بصورة كافية على ذلك ؛ إال أن التدفقية

إنجاز الطالب  عمليتي التعليم والتعلم، ورفع
 .األكاديمي

تسود العالقات اإليجابية بين قيادة المدرسة  •
ومنتسبيها بتعاملها اإلنساني، وتأكيدها على 

ذوي الخبرة والكفاءة بتفويض التشاركية في العمل، 
رسية، كلجنة منهم بقيادة المشروعات واللجان المد

واللجنة اإلعالمية، وتكليف معلم  ،التعليم والتعلم
 اإلرشاد االجتماعي في ظل   يبمساعدة اختصاصي

عالوًة على مشاركتهم ، ي اإلرشاداختصاص   نقص
تحفيز المعلمين االحتفاالت كما في يوم المعلم، 

المتميزين وتكريمهم في الطابور الصباحي 
ا دفعهم نسبي  بشهادات الشكر والتقدير؛ مما 

 للتطوير.

تهتم المدرسة برفع كفاءة معلميها مهني ا، حيث تقوم  •
بحصر احتياجاتهم التدريبية، وترجمتها إلى ورش 
عمل، مثل: "المواقف التعليمية حسب معايير 
الثقل"، و"التقويم من أجل التعلم"، إضافة إلى عقد 
الجلسات التطويرية، وتبادل الزيارات الداخلية، 
واالستفادة من خبرات المدارس األخرى كمدرسة 
توبلي االبتدائية للبنات؛ كما تحرص على متابعة 
أثرها؛ مما انعكس على تفاوت أداء معلمي 
األقسام، وبدرجة غير مالئمة على أداء معلمي 
 اللغة اإلنجليزية وبعض معلمي نظام معلم الفصل.

ة يكافة مواردها، ومرافقها التعليم المدرسة توظف •
المتاحة بصورة متفاوتة في دعم وتعزيز خبرات 
الطالب، كتوظيفها الصف اإللكتروني، ومختبر 
العلوم، ومركز مصادر التعلم، إضافة الى توفير 

تغالل المناسب بيئة محفزة نحو التعلم باالس
لساحاتها وأروقتها، عدا الصفوف المصنعة التي 
 .يكتظ فيها الطالب، عالوًة على تفاوت جاهزيتها

تتواصل المدرسة بصورة مناسبة مع مؤسسات  •
المجتمع المحلي، كتعاونها مع مركز حمد كانو 
الصحي في التطعيمات وطالء األسنان، ومع 
شرطة المجتمع في تنظيم السير، واألندية في تنمية 
المواهب الرياضية. كما تتواصل مع طالبها 
وأولياء أمورهم، وتستطلع آرائهم من خالل المجلس 

اللقاءات التربوية، تعقد بي ومجلس اآلباء، و الطال
مبادرة أحدهم في مبادراتهم كوتخطط لالستفادة من 

 .هوتجويدالقرآن  الطالب حفظتعزيز 
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أغلب المستجدتان العليا والوسطى  تانقيادالتعي  •
أن إال  ،مواطن القوة، وتلك التي تحتاج إلى تطوير

تقييماتها في استمارة التقييم الذاتي المحدثة، جاءت 

من أحكام فريق المراجعة في بدرجة بمستوى أقل 
 جميع المجاالت.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 واالستفادة من نتائجه بصورة أكبر في تطوير الخطة السنوية، ومتابعة جودة تنفيذها. ،دقة التقييم الذاتي وشموليته •

 متابعة أثر التدريب على أداء المعلمين؛ خاصة معلمي اللغة اإلنجليزية ونظام معلم الفصل. •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 مالك بن أنس االبتدائية للبنيناإلمام  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Imam Malik Bin Anas Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1989 سنة التأسيس

 937 مجمع -37 طريق - 496مبنى  العنوان

 الجنوبية /الرفاع الشرقي المدينة/ المحافظة 

 17622313 الفاكس 17624110 17624062 أرقام االتصال

 malik.pr.b@moe.gov.bh اإللكتروني للمدرسةالبريد 

 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 1108 المجموع - اإلناث 1108 الذكور عدد الطلبة

 الدخل المتوسط. اتسر من ذو إلى أنتمي الغالبية العظمى من الطالب ت االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 11 4 5 4 4 4 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنيين 5 ،اإداري   13 عدد الهيئة اإلدارية

 78 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 شهور 7 في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية

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

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

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :2018-2017التغييرات في العام الدراسي  •

بداية العام الدراسي، وتكليف المدير المساعد قائًما  في تقاعد مدير المدرسة –
 ، وتعيين مدير المدرسة في شهر أبريل.هبأعمال

 ن، مع تعيين البديل، وتعيين مدير مدرسة مساعد ثالث.ين المساعدينقل المدير  –

 معلمين أوائل في األقسام التالية: العلوم، واللغة اإلنجليزية، والرياضياتتعيين  –

 .في شهر يونيو
 


