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  المقدمة

 

نفذت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم والتدريب هذه المراجعة الخاصة وفق إجراءات مراجعة أداء 
وقد  مراجعين، سبعةوذلك على مدار يوم واحد من قبل  التي حصلت في آخر دورة مراجعة لها على مستوى ممتاز، المدارس

األخرى، واالطالع على أعمال الطلبة المكتوبة وغيرها، نشطة قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل
المدرسة ب مع الموظفين مقابالت التي تجرىالوتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن 

  ت.ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيا والطلبة وأولياء األمور.
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا  /الجميع

 الغالبية العظمى
 األغلبية العظمى

 ة والشيوع وتزيد على معظمتدل على الكثر 

 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/ الشيء الناقص قليل/ أقلية

 قليل تدل على ما هو أدنى من محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 علية العامة للمدرسة "ممتاز" االف 
 

  مبررات استمرارية نفاذ حكم "الممتاز" على جودة أداء المدرسة
 

لديها، والمكامن التي تعي القيادة المدرسّية مواطن القوة  •
في عمليات  منهجيتهاإلى لتطوير، مستندة ا إلى تحتاج

الذي تمّيز بالدقَّة، للواقع المدرسي، التقييم الذاتي 
، منتسباتهاجميع بمشاركة تعدد الوسائل، و والشمولّية، 

قاعدة الإلى أولوياٍت للعمل، شكلت  انتائجه مترجمةً 
ستراتيجية، ذات اإل خطتهاعليها  التي شيَّدتصلبة ال

، واألهداف الخاصة التي امتازت البناء المحكم
 ،ما يجّد من أمورعطًفا على  ؛ومرونة التغيُّر بالواقعّية،

ذات واضحة، منظومة عمل وفق  هامع تنفيذ إجراءات
 ضمن، متنوعةٍ  متابعةٍ  آليات  و مؤشرات أداء دقيقة، 

 تجسيد رؤيتهافي كله ساهم ذلك  ؛للتقويموقفات دورية 
 الرامية نحو الريادة واإلبداع.

تحاكي استمارة التقييم الذاتي التي أعدتها المدرسة بدقة  •
متناهية واقعها المعايش، وتطابقت تقييماتها في جميع 
 المجاالت مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة.

في تسييرها أسرة "العروبة" على القيادة العليا  ترتكز •
التشاركية، والعمل بروح الفريق الواحد، وثقتها  مبادئ
ترسيًخا لشعار "نحن في العروبة ال نمارس  ها؛بكفاءات

ذوات  حيث تفوضعملنا كموظفين، بل نمارسه كقادة"، 
 وتعتمد العمل، لجانرئاسة بالصالحيات ك منهن الكفاءة

في بعض  نقص الموارد البشرية سدفي على مبادراتهن 
للغة اإلنجليزية، والرياضيات، كقسمي ا ،األقسام

وتكليف إحدى الفنيات للقيام بمهام المرشدة الصحية، 
تنويع مشروعات ب ،العمل اإليجابي أجواء تعزيزها مع

"نقصة"، و"تهادوا تحابوا"، وتكريم  :مشروعيك ،التحفيز
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منحهن وببـ"النجوم الذهبية"،  والمتميزات المنضبطات
 .لقب "القائدة المتميزة"

تضع المدرسة االرتقاء بأداء منتسباتها على رأس  •
ويتولى فريق "القيادة من أجل التعلم" الرصد أولوياتها، 

 هن، وتشخيص احتياجاتالعملية التعليميةلجودة  الدقيق
حزمة كبيرة ب وتلبيها ،عبر الزيارات الصفية ،التدريبية

مشروع  ضمن، من الورش التدريبية الداخلية والخارجية
كـورشتّي: "إستراتيجيات التعلم  ،"كفاءتي بإتقاني"

المعلمات  هااحتضان معالنشط"، و"الكاميرا الوثائقية"، 
"حقيبة  وتوفيرالجدد في برنامج تدريبي متكامل، 

المعلمة المستجدة"، وتنظيم الجلسات التطويرية الفردية 
عداد النشرات التربوية ك ،لهن والجماعية نشرة ـوا 

مدارس  فضاًل عن التعاون مع يس التبادلي"،التدر "
 .التوأمة

تتوافق نسب النجاح المرتفعة جًدا، التي بلغت الدرجة  •
 الدراسي لعامفي االنهائية في جميع المواد الدراسية 

 والمرتفعة ، مع نسب اإلتقان المرتفعة2016-2017
% 64تراوحت ما بين التي جًدا في المواد األساسية، 

 .%100و
التوقعات  قو فبصورة ت العالية للطالباتمستويات التبرز  •

 ت فيجاء حيث، واألعمال الكتابية في الدروس اكثيرً 
المستويين الممتاز في  الدروس أكثر من ثالثة أرباع

توظيف والتي يظهرن فيها قدرة متميزة على  والجيد،
وحل المسائل  ،العمليات الحسابية في الحساب الذهني

في  لحلول العلميةا، واستنتاج في الرياضيات اللفظية
، وتطبيق القواعد النحوية، ومهارات التحدث العلوم

، اإلبداعية في اللغة العربيةالكتابة و ، والقراءة الجهرية
القراءة الطالقة في خاصةً في الحلقة األولى، فضاًل عن 

، كما برزت تلك تحدث في اللغة اإلنجليزيةوالكتابة وال
ألعمال الكتابية، خاصًة في المستويات الباهرة في ا

أقل  بمستوىً و ، واللغة العربيةأعمال نظام معلم الفصل، 
 الرياضيات. أعمالفي بعض 

الالتي يمثلن الشريحة  –تحرز الطالبات المتفوقات  •
تقدًما بارًزا والطالبات الموهوبات  -األكبر في المدرسة

المدرسة  تعززحيث  في الدروس والبرامج اإلثرائية،
 مشروعك، داعمة اتعو بمشر تفوقهن وموهبتهن 
بفئاتهن  طالباتالكما تحقق  "المستثمرة الواعدة"،

والالتي لغتهن األم غير ،  صعوبات التعلم -المختلفة 
تقدًما كبيًرا في  -، وذوات التحصيل األقلالعربية

 .الدروس والبرامج العالجية

لحياة تساهم الغالبية العظمى من الطالبات في ا •
شعورهن الكبير  تترجممتميزة بصورة المدرسية 
 مبكًرا؛على الحضور  تحرصنحيث ، إليهاباالنتماء 

 تسبق التي ي فعاليات "نسائم العروبة"للمشاركة ف
الطابور، كما يتفاعلن بحماس كبير في فقرات الطابور 

برعن في قيادته،  التي ،الصباحي وأنشطته المتنوعة
 "فسحتي متعتي" برنامجفضاًل عن التفاعل الكبير مع 

لتعزيز  ؛أرضية خصبة شكلت التي وأنشطته ولجانه،
 وتطوير سماتهنَّ الشخصيةخبراتهن المختلفة، 

مسرًحا عملًيا يستعرضن الدروس  دّ ع  ، فيما ت  ةيوالقياد
وتحمل  ،على تولي األدوارالمبهرة  فيه قدراتهنَّ 

، كدور رئيسات المجموعاتبثقة عالية،  لياتالمسئو 
 والمعلمة الطالبة، والطالبة المساندة لقرينتها، وعند

الكبيرة في األريحية فضاًل عن ، تمثيل األدوار
عرض و بداء الرأي، وتقديم المبررات، المناقشات، وا  

 .اوالتعليق عليه، إنجازاتهن

ورقي التعامل مع ، قويمالسلوك بال لى الطالباتحتت •
ما عالوًة على  ،ولباقة الكالم ،هنزميالتهن، ومعلمات

دعم مبادرتهن ببرز في بالمسئولية كبير  حس  يبدينه من 
زميالتهن ذوات التحصيل األقل في الدروس، وذوات 

 ، حيث يتعاضدن معهن لالندماجاالحتياجات الخاصة
لقرآن ا نكما في تالوته ،في مناشط الحياة المدرسية

النفسي الذي االستقرار يعكس مما  ر؛في الطابو الكريم 
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 برامجوالذي عززته المدرسة بالالطالبات،  تعيشه
 .سر تميزي" رصيدي" كمشروعالداعمة  والمشروعات

فهمهن العميق للتراث  يعكس وعي الطالبات الكبير، •
، الذي والثقافة البحرينية، وتمثلهن القيم اإلسالمية

حماسهن الكبير عند ترديد السالم الوطني،  جسدنه في
ومشاركتهن في الفعاليات الوطنية والتراثية المنطلقة من 

م العروبة"، كفعالية "خاطرة في حب يّ مشروع "س  
 ، مثل:حياء بعض الرقصات الشعبية القديمةا  الوطن"، و 

"المراداة"، كما تزدان الطالبات بالمالبس الشعبية في 
شغفهن في تعلم القرآن  مع بروز الفعاليات المختلفة،

ما  برامجفي واالقتداء بالنبي الكريم،  ،الكريم وعلومه
قبل الطابور، ومساهمتهن في مشروع "علمني رسول 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم".

توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة في  •
بتمحورها حول الغالبية العظمى من الدروس، تمّيزت 

، كتمثيل األدوار، والتعلم باللعب، وأسلوب الطالبات
"فكر، زاوج، شارك"، والتعلم التعاوني محدد األدوار، 

بتفعيلهن مختلف الموارد  التعلمكما ي عززن عمليات 
العد، والعروض  امراوح األعداد، وعص، كالتعليمية

، والسبورات الفرديةاإللكترونية، واألفالم التعليمية، 
توظيف الربط المنطقي افًة إلى إضوالتجريب العلمي، 

حساب مساحات ك ،بين المواد الدراسية وبالحياة
على الحسابية ام العمليات محافظات البحرين باستخد

؛ كل ذلك ساهم بدرجٍة كبيرة في األعداد العشرية
 اكتسابهن المهارات والمعارف والمفاهيم بصورٍة بارزٍة.

الغالبية العظمى من الدروس باإلدارة الصفية  تتميَّز •
الفاعلة المنتجة، حيث التسلسل المنطقي في الشرح، 

قت التعلُّم في األمثل لو ستثمار االووضوح اإلرشادات، و 
 ، وزاد منجمَّل ذلك كله، المتنوعةتقديم األنشطة 

، التحفيز المتنوعة المعنوية والمادية أساليب   ؛فاعليته
هن نحو فعية الطالبات، وتشعل حماسالتي تستثير دا

والصيحات الحماسية، واألناشيد  ،كعبارات الثناءالتعلم، 

لوجوه الضاحكة، وأختام التشجيعية، ولوحات النجوم، وا
 المجموعات.

لتقويم أداء  ؛تعمل المعلمات وفق منظومة واضحة •
 ةالطالبات، حيث ينوِّعن من األساليب التقويمية الفردي

، وصواًل إلى التقويم ةوالتحريري ةوالشفهي، ةوالجماعي
الذاتي، وتقويم األقران، ويقدمن التغذية الراجعة المباشرة 

، ويستفدن  من النتائج في دعم  الطالبات على إنجازهنَّ
 التعليمية. هنمختلف فئاتعلى 

ت نمِّي الغالبية العظمى من المعلمات مهارات التفكير  •
ج والمقارنة والنقد البناء كاالستنتا ،العليا لدى الطالبات

الرياضيات،  ، والحل العكسي فيهنَّ اتإنجاز عند عرض 
وتصويبها في  ،واستخدام التراكيب اللغوية والنحوية

الفصل، كما يتحدين قدرات الطالبات، معلم نظام دورس 
يجاد  بداعية اإلحلول الباألسئلة واألنشطة المتنوعة، وا 

 تهنفضاًل عن مراعا العلمية،مشكالت اللبعض 
 ،واألعمال الكتابيةفي األنشطة وأنماط التعلم  ،التمايز

متابعتها بالتصويب المنتظم، وتقديم التغذية الراجعة و 
بعض أعمال الرياضيات  عدا ،الطالبات الداعمة لتعلم

 بالحلقة الثانية التي ظهرت بصورة أقل.

ا حثيثة في تلبية احتياجات تبذل المدرسة جهودً  •
تقديم شتى صنوف ب، بمختلف فئاتهن لبات التعليميةالطا
مبنية على نتائج التحليل  وفق منهجية مدروسة، ،الدعم
حيث تنخرط الطالبات  ر لمستوياتهن التحصيلية،مالمست

الرائدة، المعززة المشروعات الموهوبات في كوكبة من 
و"المستثمرة  ،مثل: "مبدعات العروبة"لخبراتهن، 

 يتم دعمولجنة "أميرات العروبة"، كما  ،الواعدة"
مجموعة كبيرة من ضمن المتفوقات  الطالبات

ذوات الطالبات دعم كذا و ، األسابيع الثقافيةك ،فعالياتال
 في مشروعالمعلمات قبل من  هنتبنيبالتحصيل األقل 

، وتقديم الدروس العالجية لهن في أوقات "كفالة طالبة"
 أوقات العمل الرسمية.تتجاوز 
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 مريحةهيئ لهن أجواء تحتضن المدرسة طالباتها، وت   •
 مشكالتتذلياًل لل ؛التواصل أبوابأمامهن ، وتفتح انفسيً 

"التكافل  مشروع، من خالل قد تعترضهنالتي 
، والمعنوية المادية بتقديم المعونات ،االجتماعي"
والزيارات  ،البرامج اإلرشادية إضافة إلىالمتنوعة، 

"كالصمت  ،لحاالت الخاصةاسة اودر  الصفية التوعوية،
االختياري"، وتنفيذ مشروعات عدة، مثل: "الصف 

، و"بقيمي تجه لحل المشكالت؟"أإلى من و" المنضبط"،
توعيتهن و ، أسمو"، الذي يشترك فيه أولياء األمور

التي تواكب مرحلة المراهقة  والذهنيةالتغيرات النفسية ب
ساهم بقوة في نموهن  ؛ ممافي مشروع "أسرار بنات"
في  المشكالت السلوكيةندرة الشخصي، وأدى إلى 

 المدرسة.

تتمّيز المدرسة بتوفير نطاق واسع، من المشروعات  •
خبرات لالمبهرة، واألنشطة الالصفية المتنوعة؛ إثراًء 

حصص األنشطة الطالبية، ك ، المتنوعة الطالبات
وأنشطة اللجان، والفرق المدرسية الفاعلة في برنامج 

عنى "أضواء" التي ت   لجنةأنشطة ، كالممتعالفسحة 
 ،والمكتبة المتنقلةبتشجيع الطالبات على التمثيل، 

كزيارة  ،تفعيل الرحالت والزيارات الميدانيةكذلك و 
الحرص مع والمجلس األعلى للمرأة، ، الوطني المتحف

المسابقات  على مشاركة الموهوبات والمتفوقات في
التي المحلية والدولّية على السواء،  الخارجية والفعاليات

مسابقة لمركز األول في كا، حققن فيها مراكز متقدمة
أهلهن الذي و  على مستوى المدارس، "الروبوتكس"
جمهورية الهند، على مستوى  في مسابقة مشاركةلل
لطيفة بنت "المركز الثالث في كتابة المقال في مسابقة و 

 .بإمارة دبي "محمد

ا فائقا؛ لتسهيل تولي المدرسة طالبات اإلعاقة اهتمامً  •
اندماجهن في الحياة المدرسية، وتذليل العراقيل أمامهن، 

جراءات باتخاذ تدابير  متنوعة، كان من أبرزها: وا 
لجو يتناسب طالبة من المدرسة لجهاز تعقيم ل اختراع

من ذوات االحتياجات الطالبات  بعض مع حاجة
، إضافة إلى دمجهن في جميع الفعاليات الخاصة

الزهرات، والمجلس  ، مثل:واألنشطة المدرسية ولجانها
الطالبي، وفي المسابقات الداخلية والخارجية، حيث 

متقدًما في مسابقة "الكتابة  مركًزا طالبة كفيفةحققت 
  ".اإلبداعية

المهارات الحياتية للطالبات بصورة المدرسة تعزز  •
كما في مشروع "تنمية مهارات القيادة"؛ وذلك  ،متميزة

وفرق العمل الطالبية كلجنة اإلذاعة  ،بتفعيل اللجان
جراء  المدرسّية، وخدمة المجتمع، والممرضة الصغيرة، وا 
المقابالت الصحفية في اللجنة اإلعالمي، وصنع آلة 

مار في مشروع "المستثمرة الواعدة"، خاصة لقطف الث
وتشجيعهن على البحث العلمي، وعلى العمل المجتمعي 

 من خالل تنظيف السواحل. 

، والتعليمية بكفاءة ديةت وظِّف المدرسة مواردها الما •
عالية، خاصةً اإللكترونية، إضافة إلى التوظيف األمثل 
لساحات المدرسة التي تزخر باألركان المجهزة بما 

اسب مع مختلف الفعاليات المدرسّية، كالمسرح يتن
عن التفعيل فضاًل المفتوح، وركن تحدي القراءة، 
من قبل الطالبات، "، المتميز لــ"نادي العروبة الصحي

 ومنتسبات المدرسة، وأولياء األمور. 

تولي المدرسة جلَّ اهتمامها بتوفير بيئة صحية آمنة  •
تكثيف ب حيث تقومومحفزة على التعلم،  ،مثالية
اشتراطات األمن والسالمة، ومتابعة  لتوفير ها؛إجراءات

 الحاالت المرضية بالفحص الدوري لمنتسباتها،
والحرص  عملية االنصراف،و ، خالءعلى اإل وتدريبهن

من  ،وجبة اإلفطار في المدرسةالطالبات  على تناول
فضاًل عن التسيير المنظم  خالل مشروع "بذرة خير"،

آليات واضحة لتحرك الطالبات ط و خطو وذلك بتحديد 
 وخروجهن من المدرسة. 
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 جوانب القوة أبرز 

الناجعة، ومنهجيتها  ،في المدرسة التي تحتاج إلى تطوير جوانبوعي اإلدارة المدرسّية الشامل بمواطن القوة، وال •
  تحقيًقا لرؤيتها الرامية نحو الريادة واإلبداع.الدقيقة، والمنظمة في عمليات التقييم والتخطيط والمتابعة؛ 

 تفعيلإلهام وتحفيز منتسبات المدرسة كاّفة، للعمل على تحقيق التميز في تسيير العمل المدرسي كأسرٍة واحدة، و  •
 المستويات المتمّيزة.في على ثبات عمليتي التعليم والتعلم بقوة  تانعكس ؛بصورة بارزةبرامج التنمية المهنية 

في أغلب الدروس واألعمال الكتابّية، وتقدمهنَّ الكبير في  االتي فاقت التوقعات كثيرً  األكاديمية مستويات الطالبات •
 .التعليمية هن على اختالف فئاتهنالريادّية الداعمة ل وعاتوالمشر  ،البرامج المدرسّية

نه من ثقة الفتة، ووعي وحماس عاليين ، وما أظهر ببعضهن بعًضاالطالبات في ارتباط اللحمة القوّية التي برزت  •
زز بالمشاركة الفاعلة ع  في مختلف مناشط ومواقف الحياة المدرسّية، وشعورهّن باالنتماء للمجتمع المدرسي، والذي 

 أولياء األمور. من قبل

بالمساندة في تميز مجاالت العمل المدرسي، خاصًة فيما يتعلق تساهم التي  والبرامج المتعددةالمشروعات  ريادة •
  الشخصّية واألكاديمية المقدمة لجميع الطالبات بفئاتهّن المختلفة.

 
 

 أبرز المشروعات المتميزة 
ة، يمجموعة متنوعة من البرامج التدريبّ بتطبيق كفاءتي بإتقاني"، مشروع يهدف إلى رفع الكفاءة المهنّية للمعلمات، " •

تميز المستويات في انعكس على مما المواقف الصفّية؛ بئهن أداقياس األثر في ل ؛المتابعات المكثفةمصحوبة ب
 أغلب الدروس.

رفع كفالتهنَّ ل؛ بتحصيل األقل"كفالة طالبة"، مشروع يهدف إلى تبني المعلمات لمجموعة من الطالبات ذوات ال •
رًزا في اب تقدًما أثمرما الدروس والبرامج العالجّية التي تمتد إلى خارج أوقات العمل المدرسي؛  فيمستوياتهنَّ 

 كاديمية.مستوياتهنَّ األ

من الجهد في االنضباط سلوكيًّا، ورفع  مشروع يهدف إلى تحفيز الطالبات على بذل مزيدٍ رصيدي سر تميُّزي"، " •
عزز من الروح ؛ بهدف الحصول على أكبر عدد من األختام، وتكريمهنَّ بناًء عليها؛ مما األكاديميةمستوياتهنَّ 

 .الطالبات التنافسية لدى

تعزيزها في اإلذاعة الصباحّية، وفي الدروس، والبرامج يعنى بتبني قيمة سلوكّية شهرية، يتم مشروع  "بقيمي أسمو"، •
 .ةتميز الطالبات قيًما سلوكية إيجابية مأكسب مما ؛ فيها مشاركة أولياء األمورمع المدرسّية، 

ثراء خبرات الطالبات المختلفة إاستثمار وقت ما قبل الطابور الصباحي في  "، مشروع يهدف إلى"نسائم العروبة •
 الطالبات على الحضور المبكر للمدرسة، واستمتاعهن بالبرامج المقدمة. تحفز بأنشطة متنوعة؛ 
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تعزز يشارك فيها أولياء األمور؛  استغالل وقت الفسحة بأنشطة وبرامج متنوعة "، مشروع يهدف إلىيت"فسحتي متع •
والتنافس  واالندماج الكبير المرحده و يسممتع  من سمات الطالبات الشخصّية، وتثري خبراتهن األكاديمية في جوٍ 

 .واإلبداعّيةالقيادية  الطالبات مهارات ا فيالعالي؛ مما أثمر بروزً 

لدى الطالبات الموهوبات، واالحتفاء بأعمالهن؛  التميز واإلبداع"مبدعات العروبة"، مشروع يهدف إلى تعزيز جوانب  •
محليًّا  فيها وتحقيقيهن مراكز متقدمة ،في المسابقات الداخلية والخارجية والمستمرة أدى إلى مشاركاتهن العديدة

 ودولًيا.

يق، من تدريب الطالبات الموهوبات على مهارات اإلنتاج واالستثمار والتسو  "، مشروع يهدف إلى"المستثمرة الواعدة •
تنمية وعيهن  هم في؛ األمر الذي ساالمعرض المدرسي السنويفي  والمشاركة بمنتوجاتهنخالل صقل مواهبهن، 

 االستثماري، وصقل مواهبهن، واستغاللها بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

تهيئة الطالبات نفسًيا وذهنًيا الستقبال مرحلة المراهقة، بتنفيذ المحاضرات والدورات  "، مشروع يهدف إلى"أسرار بنات •
دراكهن في زيادة وعيهنَّ ؛ مما ساهم والفعاليات ، والتغييرات الجسدية والنفسية الطارئة وسماتها مرحلةالبخصائص وا 

 فيها. 

واالحتفال بالمناسبات  هيئتين اإلدارّية والتعليمّية،توطيد األواصر العالئقّية بين أعضاء ال "، مشروع يهدف إلى"نقصة •
الشخصية واالجتماعّية لهن؛ مما أثمر ارتفاًعا كبيًرا في مستوى دافعيتهنَّ وانتمائهنَّ للمدرسة، ووثق روابط اللحمة 

 . هنبين

الكريم في أقواله "علمني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"، مشروع يهدف إلى حثِّ الطالبات على االقتداء بالنبي  •
 القيم اإلسالمية. نوأفعاله، من خالل الدروس والمحاضرات؛ انعكس على التزام الغالبية العظمى منه

؛ انعكس على ازدياد أعداد عليهار، وتعويدهنَّ افطتوعية الطالبات بأهمية وجبة اإل "بذرة خير"، مشروع يهدف إلى •
  .في المدرسة هاالطالبات المقبالت على تناول

 

 
 التوصيات

لضمان استدامة  ؛االستمرارّية في تطبيق الممارسات والعمليات التربوّية الفاعلة في جميع مجاالت العمل المدرسي •
 الريادة واإلبداع.

في  العام األداءبمستوى رتقاء االالسعي الحثيث لنشر الممارسات التربوية المتميزة على أوسع نطاق؛ للمساهمة في  •
 مدارس مملكة البحرين.

 للرياضيات، واللغة اإلنجليزية. :وليينالموارد البشرية المتمثل في المعلمتين األ   سد نقص •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 العروبة االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Orouba Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1994 سنة التأسيس
 244مجمع  – 4441طريق  – 1997مبنى  العنوان

 المحرق /عراد المدينة/ المحافظة 

 17677148 الفاكس 17670296 أرقام االتصال

 Orouba.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 684 المجموع 684 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل الجيد االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنّية 22إدارية، و 14 عدد الهيئة اإلدارية
 57 عدد الهيئة التعليمية

 والتعليممنهج وزارة التربية  المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

امتحانات وزارة التربية والتعليم للرياضيات في صفوف الحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية  •
 بالصف السادس.

 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •
 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 :2018-2017التعيينات في العام الدراسي  •

 مديرة مدرسة مساعدة 

 معلمة أولى لمادة التربية اإلسالمية 

 3  :للرياضيات. 1لنظام معلم الفصل،  2معلمات، على النحو التالي 
 


