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  المقدمة

 

اء هذه المراجعة على مدار ثالثة أيام من قبل إجر 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، أربعة

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. ء األمور.وأوليا طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا

 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(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

إتقان  عالية، ونسب تحقيق الطالب نسب نجاح •
ا في جميع المواد األساسية، عكست جد  مرتفعة 

، في معظم الجيدةمستوياتهم الحقيقية في الدروس 
ثلثي  أكثر من والتي شكلت ،األساسيةالمواد 
 . الدروس

 وانسجامهم ،الحسنالسلوك المتميز الطالب  التزام •
، وعالقاتهم ا في تنفيذ األنشطة المختلفةالتام معً 

الودية التي تميزت باالحترام المتبادل مع زمالئهم 
كست شعورهم الفائق باألمن بصورة ع ؛ومعلماتهم

 .النفسي
وانعكاسه اإليجابي فاعلية التخطيط اإلستراتيجي  •

مع التوظيف  ،مختلف مجاالت العمل المدرسية على
 .المدرسية المحدودةوالمرافق الفاعل للموارد 

 ،المجتمع المحلي التواصل المتميز مع مؤسسات •
والشراكة المثمرة مع أولياء األمور لدعم األنشطة 

ثراء  ،المدرسية  ؛الحياتيةومعارفهم خبرات الطالب وا 
  مما أكسب المدرسة رضا الطالب وأولياء أمورهم.

التي  ؛للطالبوالمتابعة الحثيثة المساندة الفاعلة  •
الشخصية  همتسهم في حل مشكالتهم وتلبي احتياجات

 كبيرة. بصورة
تعليم وتعلم  ستراتيجياتإلتوظيف معظم المعلمات  •

تثير دافعية الطالب للتعلم برزت بصورة  ،فاعلة
بينما تفاوتت  المواد األساسيةمعظم واضحة في 

.فاعليتها في دروس اللغة اإلنجليزية
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 باألمن النفسيالسلوك المتميز للطالب وشعورهم  •

 التواصل المثمر والمتميز مع أولياء األمور والمجتمع المحلي بما ينمي خبرات الطالب ومعارفهم •

 الفاعل للموارد التعليميةالتوظيف و  الجيد لإلستراتيجيات التعليمية، التوظيف •

 .ةدعم الطالب ومساندتهم بعناية فائقة حين تكون لديهم مشكالت، وتلبية احتياجاتهم الشخصي •

 

 
 التوصيات

 ،لوصول إلى مستويات أعلىلوالتعلم من الممارسات اإليجابية في المدرسة، في تطوير عمليتي التعليم  االستفادة •
 من خالل التركيز بصورة أكبر على:

 تنمية المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية  -

 .المنخفضتقديم المساندة التعليمية الفاعلة للطالب ذوي التحصيل الدراسي  -

بصورة أكبر بما يتناسب ومتطلبات نظام معلم الفصل، ر برامج التنمية المهنية على أداء المعلمات ثمتابعة أ •
 وخصوصية المرحلة العمرية.

 الفصل.معلم المتمثل في معلمات نظام  ،نقص الموارد البشرية سد   •

 

 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

وتلك التي  ةومنتسباتها بجوانب القو وعي القيادة  •
يق على تقييمها الذاتي الدق إلى تطوير، بناءً تحتاج 

الذي يركز على  ،ستراتيجيالشامل وتخطيطها اإل
وتلبية  المدرسة تحقيق أهدافو  ،التحسين والتطوير

في ظل مواجهة  ،احتياجات منتسبيها بصورة كبيرة
معلم نقص الموارد البشرية لمعلمات نظام لالمدرسة 
، بما يتناسب ومرحلة الطالب العمرية، حيث الفصل

تم تفويض معلمات المواد بالصف الرابع سابًقا؛ ي
 .للقيام بتدريس صفوف طالب الحلقة األولى

الممتازة التي أثبتتها  المدرسة تقييماتاختالف  •
استمارة التقييم الذاتي عن لمجاالت عملها في 

 التي توصل إليها فريق المراجعة.الجيدة األحكام 
 بصورة جيدة على:  المدرسيةانعكاس أثر التحسينات  •

 وحماسهم للمشاركة في  ،ثقة الطالب بأنفسهم
 ألنشطة المدرسيةا

  بروز سلوكهم شعور الطالب باألمن النفسي، و
عر ، وتقديرهم لمشاواحترامهم للجميع ،المتميز
  اآلخرين
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  للطالبالمساندة الشخصية الشاملة المقدمة 
 ت منوعزز مشكالتهم  في حل  ت مساهوالتي 

 تطورهم الشخصي.

 في فاعلة ستراتيجيات تعليم وتعلم توظيف إ
 معظم الدروس.

 .ثراء خبرات الطالب ومعارفهم تنمية وا 
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  المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

نسب  2017-2016في العام الدراسي ُيحقق الطالب  •
المدرسية، في  االختباراتفي % 100الكلي ة النجاح 

معظم المواد األساسية، عدا تحقيقهم نسبة نجاح بلغت 
اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم  :% في كل من97

 بالصف الثاني.
تتوافق نسب اإلتقان جميعها مع نسب النجاح، حيث  •

في معظم  %100 ُيحقق الطالب نسب اإلتقان النهائية
ا في المواد األساسية، وُيحققون نسب إتقان مرتفعة جد  
% 90بقيتها، تركزت بالصف الثاني وتراوحت ما بين 

 في اللغة العربية بالصف الثاني.  أقلهاوجاء %، 97و
 المرتفعة جد ا اإلتقاننسب و  العالية تعكس نسب النجاح •

، التي شكلت ما الجيدةمستويات الطالب في الدروس 
ثلثي دروس المواد األساسية، وتوزعت على عن يزيد 

وتركزت بدرجة أكبر في دروس الصفين  ،الصفوف
ة اإلسالمية األول والثاني، ودروس الرياضيات والتربي

 واالجتماعيات بالصف الثالث.

نسب النجاح % في 100الدرجة الكلي ة ُيحقق الطالب  •
على النهائية في جميع المواد األساسية، عند تتبعها 

إلى  2015-2014أعوام دراسية من مدار ثالثة 
2016-2017. 

يتقدم الطالب بمستوًى جيٍد في جميع دروس الصف  •
اإلنجليزية، وفي دروس الرياضيات األول بما فيها اللغة 

والتربية اإلسالمية واالجتماعيات بالصف الثالث، وفي 
معظم األعمال الكتابية، غير أنهم يتقدمون بصورة 

مرضية في اللغة اإلنجليزية بصورة ممتازة في العلوم، و 
 المستويين: بالصف الثاني، وبصورة تتراوح ما بين

جاء أقلها و لث، والمرضي في دروس الصف الثا ،الجيد
 في دروس اللغة اإلنجليزية.تقدًما 

 يكتسب معظم طالب الحلقة األولى المهارات األساسية •
 على النحو التالي:والمعارف والمفاهيم 

  الممتاز المستوى بصورة تتراوح ما بين العلوم:في، 
المستوى و كما في مفهوم "التكي ف" بالصف الثاني، 

الغذائية بالصف في تكوين السالسل كما المرضي 
 الثالث.

  :في مفاهيم العد كما بصورة جيدة في الرياضيات
يجاد ضعف العدد، والعمليات و واألعداد،  ا 

 .بالصف الثالث الحسابية

  :بصورة جيدة بالصفين األول في اللغة العربية
والثاني في القراءة الشاملة، والقراءة الجهرية، 

لث والتعبير الكتابي، وبصورة أقل بالصف الثا
 الفصحى.بخاصًة مهارات التحدث 

  ،في اللغة اإلنجليزية: بصورة جيدة بالصف األول
بصورة مرضية في الفهم والتحدث والقراءة و 

أقل في بصورة الجهرية بالصفين الثاني والثالث، و 
 مهارات الكتابة. 

يتقدم معظم الطالب على اختالف مستوياتهم بصورٍة  •
المتفوقين، ويتقدم جيدة وفق قدراتهم، خاصًة الطالب 
 من المتوقعكثيًرا  طالب صعوبات التعلم بصورة أعلى

الطالب ذوي التحصيل  بخالففي برنامجهم الخاص، 
 ،المنخفض فيتقدمون بصورٍة مناسبٍة في الدروس

 واألعمال الكتابية والبرامج المساندة.
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 تطوير جوانب تحتاج إلى

 المهارات األساسية للطالب في اللغة اإلنجليزية.  •

 .بصورة أكبر التحصيل المنخفض وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية يتقدم الطالب ذو  •

  
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

ثقة واضحة بيشارك معظم الطالب في الحياة المدرسية،  •
التعلم، وعند  اتمجموعمشاركتهم في بالنفس، برزت في 

في المواقف التعليمية، وخالل الفعاليات  همتمثيل
كفعاليات برنامج "فسحتي متعتي"، ويتولون  ،المدرسية

، المجلس الطالبيما في ك بصورة فاعلة األدوار القيادية
أصدقاء مركز واللجان المدرسية المتنو عة، كلجنة 

عن مشاركاتهم في المسابقات فضاًل ر التعلم، مصاد
كتابة الخبر الصحفي، والخطابة  تي:كمسابق ،الخارجية

 توليهم األدوار القيادية فيفي حين جاء باللغة العربية، 
 لم تتح لهم فيها حيث، أقلالدروس بصورة  بعض

 .الكافية لذلكالفرص 
ا وتقديرً ، ويظهرون احتراًما القويموك طالب السللتزم الي •

بصورة واضحة  ذلك برز لزمالئهم ومعلماتهم،كبيرين 
الصفية  مًعا خالل األنشطةانسجامهم التام  في

باألمن النفسي،  الفائق شعورهم عكسو ؛ والمدرسية
ويتواصلون بشكل ودي، تميز بالعفوية والطالقة في 
إبداء الرأي، والتعاون في إنجاز األنشطة، وحسن 

 .والمهام تنفيذ التعليماتواالنضباط في اإلصغاء 

 ااهتمامً يلتزم معظم الطالب القيم اإلسالمية، ويظهرون  •
 بإيجابيةتعلم القرآن الكريم وتالوته، كما يشاركون ب افائقً 

في الفعاليات الوطنية، مثل: "بصمتي وطني"،  وتفان
لقاء الشعبية"، و األزياء و"عرض   القصائد في حب  ا 

صباحي، عالوة على الوطن التي تقدم في الطابور ال
كمشروع قصة وعبرة"  ،تنفيذ المشروعات المعززة لذلك

من خالل توظيف األركان الشعبية والتراثية المنتشرة و 
 في المدرسة.

يلتزم الطالب الحضور المنتظم إلى المدرسة، وفي  •
المواعيد المحددة؛ عززته المدرسة بمشروعات وبرامج 

ربح"، ومنح الشهادات التعزيزية، ار و فاعلة، كمسابقة "بك  
في حين يتدنى حضورهم في األيام المرتبطة ببعض 

 .غير الرسميةالمناسبات 

يظهر معظم الطالب قدرة على التعلم الذاتي، خالل  •
كبرنامج  ،البرامج والمشروعات المدرسية المختلفة

"مهارات البحث"، ومشروع "نصف ساعة قراءة"، 
ر للطالب بمختلف فئاتهم ف  و  والحقائب التعليمية التي تُ 

وميولهم، فضاًل عن توظيفهم أركان التعلم الذاتي 
 والمرافق التعليمية. ،المنتشرة بالصفوف

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .  في الدروس تولي الطالب األدوار القيادية بصورة أكبر  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم ف معظم توظ   •
الطالب فيها محوًرا للعملية التعليمية،  يكونمتنوعة، 

التعلم ، والتعلم باللعب، و تعاونيكتمثيل األدوار، والتعلم ال
باالكتشاف، برزت فاعليتها في إكساب الطالب 

في الدروس الجيدة، فاعلة المعارف والمفاهيم بصورٍة 
ثلثي دروس المواد األساسية،  نالتي شكلت ما يزيد ع

 ،ودروس الرياضيات ،الصفين األول والثاني ما فيك
واالجتماعيات بالصف الثالث، في  ،والتربية اإلسالمية

اعليٍة أقل في الدروس حين ظهر توظيفهن لها بف
أغلب دروس الصف الثالث، و بعض في كما المرضية، 

 دروس اللغة اإلنجليزية.

المعلمات الموارد التعليمية المتاحة، مثل: معظم توظف  •
السبورة الذكية، وبطاقات الصور والكلمات، والسبورات 
الفردية، والعروض اإللكترونية؛ بما يعزز تفاعل 

 لتعلم.الطالب ودافعيتهم نحو ا
ُتشجع المعلمات الطالب على المشاركة بأساليب تحفيز  •

متنوعة وفاعلة، تتناسب مع المرحلة العمرية كاللوحات 
التحفيزية، والهدايا الرمزية، والعبارات التعزيزية الملحنة، 

و"ملك  ،"ملك القراءة" مثل: ،إضافةً إلى التحفيز باأللقاب
 الصف".

يراعين ُتدير معظم المعلمات دروسهن بصورٍة منظمة،  •
التخطيط المنظم، والتسلسل المنطقي في العرض، فيها 

دارة سلوك الطالب  واالنتقال السلس ما بين جزئياتها، وا 
فيها بفاعلية؛ مما ساهم في استثمار وقت التعلم بفاعلية 
في تحقيق أهداف الدروس، إال أن بعض الدروس تأثرت 

ا باإلطالة في األنشطة االستهاللية، أو سرعة إنتاجيته
 االنتقال بين األنشطة.

تتنو ع أساليب التقويم من أجل التعلم المطبقة في معظم  •
الدروس، ما بين الفردية والجماعية، والشفهية 
والتحريرية، إضافًة إلى المالحظة المنظمة، وتقويم 

اعي األقران، وتفعيل المجموعات المرنة في التقويم الجم
وتكمن المرونة فيها في التكوينات الجديدة المتمايز، 

حتياجات للمجموعات التي تبنى على أساس تلبية ا
آني ا خالل ، الناتجة عن أدائهم لطالب التعليميةا

 االستفادة من نتائج التقويم عموًما إال  أن   الدروس،
ذوي التحصيل الطالب في مساندة جاءت بمستوى أقل 

 المنخفض.

الواجبات البيتية األعمال و المعلمات تعلم الطالب بتدعم  •
المتمايزة غالًبا، ويتابعنها بالتصويب المنتظم شبه 
الدقيق، ويعززنها بالعبارات التشجيعية، عدا قلة من 
أعمال العلوم بالصف الثالث جاءت بمستوى أقل من 

 حيث الكم.
تُنمي المعلمات مهارات التفكير العليا لدى الطالب  •

فاعلة في معظم الدروس واألعمال الكتابية، بصورٍة 
واالستنتاج، كتحليل  ،والتحليل ،ومنها إبداء الرأي

النصوص إلى خرائط معرفية، واستنتاج المفاهيم 
 ،والمقارنة ،العلمية، إضافًة إلى مهارات التبرير

ين قدرات الطالب باألسئلة الشفهية كما يتحد   والتصنيف.
يلبي احتياجاتهم بصورٍة جيدة، والمسابقات التعليمية؛ بما 

 مختلفة.التعلم المستويات اعتبار يتدرجن في عرضها ب
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 االستفادة من نتائج التقويم في مساندة الطالب ذوي التحصيل المنخفض بصورٍة أكبر.   •

 إنتاجية.إدارة وقت التعلم في بعض الدروس بصورٍة أكثر  •
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

المدرسة مساندة تعليمية لمعظم طالبها، حيث توفر  •
تشخص احتياجاتهم بدقة، وترعاها بكفاءة عالية؛ 
بتنفيذ البرامج العالجية، واإلثرائية، كبرنامج "التعلم 

وحقيبة النشط"؛ لدعم طالب صعوبات التعلم، 
رعاية الطالب المتفوقين الطالب المتميزين؛ ل

وهي عبارة عن أنشطة إثرائية متنوعة  ،والموهوبين
، ومشروع "أنا وأمي نتحدى القراءة"، همتتحدى قدرات
حصص البرامج األسبوعية التي تنمي إضافة إلى 

 ،كالتمثيل واألشغال اليدوية ،المواهب المختلفة
ذوي التحصيل طالب البرامج دعم ومساندة و 

تقديم دروس ، كأقل مستوىجاءت ب التي المنخفض
التقوية في المواد األساسية في حصص البرامج 

  المدرسية.

بصورة  لطالبهاتلبي المدرسة االحتياجات الشخصية  •
 والمادية، ، بتوفير المساعدات العينيةجيدة
 ،النظارات الطبية والزي المدرسي والقرطاسيةكـــ

كما  بمتابعة حثيثة وفاعلة،وتساند الحاالت الخاصة 
وتحتوي طالبها  ،التأخر الدراسي في دراسة حالة

والنشرات اإلرشادية، بصورة بارزة، بتقديم الحصص 
"أنا مسؤول" وتنفيذ و مثل "بأخالقي أرتقي"، التوعوية،

 "ملك األخالق". :مثل ،للسلوك ةالمشروعات المعزز 
تعزز المدرسة خبرات طالبها وتلبي رغباتهم  •

األسابيع ـ، كوالفاعلة األنشطة الالصفية المتنوعةب
جزيرة"، كأسبوع المكتبة، "نسائم الالتربوية، و

والمشاركات الخارجية كمهرجان المسرح الخليجي 
 السابع.

ترصد المدرسة متطلبات الصيانة في البيئة المدرسية  •
المعنية بالوزارة  توتتواصل مع الجها باستمرار

الطالب من أل اضمانً  ؛مبناها لمتابعة صيانة
ب منتسبيها على عملية اإلخالء، كما تدر ، تهموسالم

وتعزز الوعي الصحي بفعاليات صحية، كمشروع 
كما  الصحية"، و"فطوري صحي مع أمي"،"الوجبة 

 المدرسة. ينصرف الطالب بهدوء وسالسة من بوابة
هيئ المدرسة طالبها الجدد قبل انضمامهم إليها، تُ  •

وهم في رياض األطفال، وتستقبلهم بداية العام ضمن 
تخلله يأسبوع التهيئة "مدرستي بيتي الثاني" الذي 

في  ماستقرارهساهم في مما  ؛من الفعاليات كثير  
 المدرسة.

طالب ذوي اإلعاقة بفاعلية، وتقدم الترعى المدرسة  •
، وذلك بحصر الحاالت ودراستها، الالزمةلهم الرعاية 

حالتي  :ومتابعتها والتواصل مع الجهات المعنية، مثل
 . تخاطبضطرابات النطق والا

الحياتية لدى معظم الطالب  المهاراتتعزز المدرسة  •
بصورة جيدة، بإتاحة الفرص التي تتالءم مع المرحلة 

رة زراعة الحبوب وريها، مهاو العمرية كمهارة البحث، 
كتوظيف أدوات التمكين  ،ومهارات التعلم اإللكتروني

.الرقمي
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .بصورة أكبر دعم ومساندة الطالب ذوي التحصيل المنخفضتوجيه البرامج المدرسية في  •

  .تنمية مهارات الطالب الحياتية بصورة أكبر •
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 المخرجات والعملياتضمان جودة 
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

ذات إستراتيجية تخطط المدرسة لتقدمها من خالل خطة  •
 على آليات متابعة وبناءً  ،ضحةوادقيقة مؤشرات أداء 

 ،أولويات التحسين والتطوير وفق تم تصميمها، منتظمة
لجميع مجاالت العمل دقيق شامل و بعد تشخيص 

 واستطالعات ،(SWOT)بتوظيف تحليل  ،المدرسي
مع متابعة متواصلة من قبل  ،الرأي لجميع منتسبيها
جراء التغييرات  ؛فريق التقييم الذاتي لقياس أثرها وا 

 .االحتياجات المختلفة ةلتلبي المطلوبة

تقييمات المدرسة التي أثبتتها بالمستوى الممتاز تختلف  •
عملها في استمارة التقييم الذاتي عن في مجاالت 

 األحكام الجيدة التي توصل إليها فريق المراجعة.

بكفاءة اإلداري والتعليمي ها يتدير قيادة المدرسة طاقم •
احتياجاتهن  بحصر وتنمي قدراتهن بصورة مستمرة

 :تقديم برامج التمهين الداخلية والخارجيةو  ،التدريبية
تنمية مهارات التفكير وورشة ، 2كأكاديمية التدريس 

 ضافةإ ،توظيف السبورات التفاعلية وأخرى في ،االعلي
كما يثرين  .لتخطيط للبرامج الالصفيةادورة في  إلى

والمشاركة في برنامج  ،تبادليةالزيارات التنفيذ بخبراتهن 
متابعة دقيقة ألثر هذه مع التوأمة مع مدارس التحسين، 

، أداء معظم المعلماتا على إيجابً مما انعكس  ؛البرامج
التعليمية  أداء بعضهن؛ لعدم تناسب خبراتهنعدا 

التخصصية مع متطلبات نظام معلم الفصل، 
 وخصوصية المرحلة العمرية، وتحديًدا بالصف الثالث. 

تنمي القيادة المدرسية وترسخ العالقات اإلنسانية  •
 اوتعمل بروح الفريق الواحد والذي ظهر جلي   ،نيةهوالم

حفز تُ كما  منتسبات المدرسة،عاون الكبير بين في الت

تكريمهن بالهدايا العينية في ك تنوعة،المعلمات بصور م
نحهن مو  ،كيوم المرأة البحرينية ،المناسبات االجتماعية

ذوات الكفاءة منهن  ضتفو  و  والتقدير، شهادات الشكر
اختصاصية مصادر كتولي  والمسئوليات، الصالحياتب

 .اختصاصية الموهبة والتفوقالتعلم دور 
توظف المدرسة مواردها ومرافقها التعليمية المحدودة  •

ثراء خبراتهمبصورة فاعلة، لدعم   ،تعلم الطالب وا 
 ، وصف  لمركز مصادر التعلم كالتفعيل المميز

التوظيف بثراء المنهج المدرسي إإضافة إلى  ،الحاسوب
في واألركان التعليمية المختلفة  ساحة المدرسيةالفاعل لل
وممرات جدران ما تزدان به وب ،وأنشطتها فعالياتها
التي كتلك  ،تعليمية متنوعةولوحات وسائل من المدرسة 

 تركز على تنمية القيم األخالقية والوطنية.
مؤسسات  مع بصورة مميزة وفاعلةتتواصل المدرسة  •

كمركز الشيخ صباح السالم الصباح  ،المجتمع المحلي
ية و في توفير الرعاية الصحية والبرامج التوعالصحي 
 دعمي يالذنادي النبيه صالح الرياضي و للطالب، 
مشاركة و  بعض فعالياتها،تنفيذ مرافقه لبإتاحة المدرسة 

بحضور  النصح واإلرشاد للطالب المدرسة في تقديم
دار سترة إضافة إلى تواصلهم مع ، شخصية رياضية
كما   .لالحتفال معهم بيوم المسنلرعاية الوالدين 

اللقاءات  عبرمع أولياء األمور تتواصل المدرسة 
كما في فعالياتها، و ، ومشاركتهم في أنشطتها التربوية
تفعياًل  ؛قراءة القصصكالفسحة المدرسية، أنشطة 

 لبرنامج "أمي تقرأ معي".
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 تحتاج إلى تطويرجوانب 

ومتطلبات نظام معلم الفصل، وخصوصية المرحلة برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمات بما يتناسب متابعة أثر  •
 بصورة أكبر. العمرية
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 
 

 الجزيرة االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Jazeera Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1962 سنة التأسيس
 382مجمع  - 8211طريق  - 318مبنى  العنوان

 النبيه صالح/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17736059 الفاكس 17730424 أرقام االتصال

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

 - على الشبكةالموقع 

 سنوات 9-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1)الصفوف الدراسية 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-3 - - 

 70 المجموع - اإلناث 70 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي معظم الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المحدود االجتماعية للطلبة الخلفيات
عدد الشعب لكل صف 

 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف
 - - - - - - - - - 2 1 2 عدد الشعب

 9 عدد الهيئة اإلدارية

 18 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنة واحدة في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، شملت: 2017-2016تعيينات جديدة في العام الدراسي  •

 معلمة حاسوب -

 اختصاصية إرشاد اجتماعي. -

 .االبتدائي إلغاء صفوف الرابع •
 


