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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. اء األمور.وأولي 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(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

ت دقة وشمولية التقييم الذاتي للمدرسة؛ بصورة تفاو   •
، وتحديد في إعداد الخطة اإلستراتيجية نسبي ا رتأث  

ظهرت بمؤشرات أداء، وآليات أولويات التطوير، و 
 متابعة متفاوتة الدقة.

 الموادت الطالبات في اكتسابهن مهارات تفاو   •
رات اللغة في الدروس، خاصًة مهااألساسية 

، التعلم اإلنجليزية؛ وذلك نتيجة التفاوت في إدارة وقت
وفي توظيف أساليب التقويم، واالستفادة من نتائجها 

للطالبات بفئاتهن  التعليمية في تقديم المساندة
يل الطالبات ذوات التحص المختلفة، خاصةً 

 المنخفض.

خارج  للطالبات ينالمقدموالدعم فاعلية المساندة  •
 وطالباتصعوبات التعلم،  لطالبات خاصةً ، الصفوف

 هن.الخاصة بصف الدمج في البرامج 

 عالية دافعية الطالبات وشغفهن نحو المساهمة بثقة •
بروز مًعا، و بانسجام وعملهن  ،، وحماس كبيربالنفس

 .السلوك الحسنتحليهن و اإليجابي،  هنوعي

تنوع الشراكة المجتمعية مع أولياء األمور ومؤسسات  •
ودورها البارز في إثراء خبرات  ،المجتمع المحلي

أولياء رضا و ساهم في كسب رضاهن مما  ؛الطالبات
أمورهن عما تقدمه المدرسة.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
ن السلوك القويم، همًعا في الحياة المدرسية، والتزامبحماٍس وانسجاٍم بأنفسهن، ومشاركتهن  العالية  الطالباتثقة  •

 وشعورهن  باألمن النفسي.

 الدمج في البرامج المقدمة لهن خارج الدروس. صفمساندة طالبات صعوبات التعلم، وطالبات  •

 بما يثري خبرات الطالبات ويعززها. ؛المجتمع المحلي صل الفاعل مع مؤسساتالتوا •

 

 
 التوصيات

ترتكز بوضوح  ، بحيثوشمولية، واالستفادة من نتائجه في تطوير الخطة اإلستراتيجيةأكثر دقة  ذاتيتطبيق تقييم  •
 ا.على أولويات التطوير، مع متابعة جودة تنفيذ إجراءاتها وأنشطته

في اللغة اإلنجليزية، ورفع مستوى تقدمهن في  المهارات األساسية في المواد الدراسية، خاصةً  الطالباتإكساب  •
 الدروس.

 ز على:يتركبالتحسين أداء المعلمات، تطوير عمليتي التعليم والتعلم، و في  المهنيةالتنمية  برامجمتابعة أثر  •

  الطالبات المختلفةاالستفادة من نتائج التقويم من أجل التعلم في تلبية احتياجات 

  أكثر إنتاجيةإدارة وقت التعلم بصورة 

  ًالطالبات ذوات التحصيل المنخفض داخل  المساندة التعليمية المقدمة للطالبات بفئاتهن المختلفة، خاصة
 الدروس.

 والرياضيات،اللغة اإلنجليزية، التالية:  األساسية المتمثل في: المعلمات األوليات للمواد ،البشرية المواردسد نقص  •

 والعلوم.

 

 

  مرض   "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة " 
 

 مبررات الحكم
 

لمدرسة ل الذاتي تقييمعلى الرغم من تعدد أدوات ال •
منتسبات جميع مشاركة ب هاتوظيفو واقعها وخدماتها، ل

ودقته  تهتفاوت في شمولي هذا التقييم إال أن، المدرسة
تطوير الخطط في تحديد أولويات التحسين، و  في

ما أدى إلى ثبات م ؛والتشغيليةالمدرسية اإلستراتيجية 

على  مستوى أدائها في جميع مجاالت العمل المدرسي
 .المستوى نفسه

عمليتي التعليم والتعلم، على الرغم من  تفاوت فاعلية •
، واستقرار المعلمات والوسطى ثبات القيادات العليا

 عام. بشكلٍ 
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التي التحسينات إحداث بعض  إلىسعي المدرسة  •
فيما  تمثلت في تطبيق بعض المشروعات، خاصةً 

البيئة المدرسية،  بتجميلبالتطور الشخصي، و يرتبط 
، ومشاركة أولياء األمور في بيئة جاذبةجعلها و 

 الفعاليات المدرسية.

مناسبة للتحديات التي تمثلت  مواجهة المدرسة بصورةٍ  •
نقص الموارد البشرية في المعلمات األوليات للغة  في

 اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

تقييمات المدرسة لمستوى أدائها في استمارة  اختالف •
األحكام التي توصل إليها فريق عن التقييم الذاتي، 

المراجعة في جميع المجاالت.
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق الطالبات في االمتحانات الوزارية  •
-2016في العام الدراسي  المدرسية واالختبارات

نجاح مرتفعة في جميع المواد  نسب 2017
%، جاء 100% و90األساسية، تراوحت ما بين 

عدادي لها في الرياضيات بالصف األول اإلأق
صفين الثاني والثالث اللغة العربية بالفي عالها أو 

 اإلعداديين.

جًدا في  تحقق الطالبات نسب إتقان مرتفعة ومرتفعةً  •
% 51أغلب المواد األساسية، تراوحت ما بين 

في اللغة العربية بالصف أعالها %، جاء 75و
وهي نسب  ،ي العلوم بالصف الثالثأقلها فو األول 

تتوافق مع نسب النجاح، باستثناء نسب اإلتقان 
 لرياضيات بالصفين الثاني والثالث،في ا المتوسطة

تراوحت ما  والتي والعلوم بالصفين األول والثاني،
 %.49% و47بين 

تقان المرتفعة مستويات نسب النجاح واإل تعكس •
وفي الدروس الجيدة،  بعض الطالبات فيمعظم 

الوقت الذي جاءت فيه معظم نسب اإلتقان في 
الرياضيات متوسطة؛ فإن مستويات الطالبات في 

هذا، جاءت بمستوى جيد.  الرياضيات معظم دروس
 مستوياتهن المرتفعة النسبتلك لم تعكس في حين 

مجملها ي جاءت فحيث  ،في بقية الدروس
المستوى المرضي، وشكلت ثلثي دروس المواد ب

 اللغتين اإلنجليزيةفي ، خاصة اتقريبً  األساسية
في  تفاوتال نظًرا ألسباب عدة، منها: ؛العربيةو 

بعض في تصويب  والتعلم، والدقةعمليتي التعليم 

بعض  فيالعام والتضخم  ختبارات المدرسيةاال
 .درجاتها

تكتسب أغلب الطالبات المهارات األساسية بمستوى  •
كالتعرف على أنواع مناسب في الدروس، 

في اللغة  ،وتوظيفه في جمل مفيدة ،االستثناء
ات اللغة اإلنجليزية ، ومهار بالصف الثالث العربية

بالصفين األول  التعبير الشفهيو  كالقراءة الجهرية،
كتعريف العلمية معارف ، والمفاهيم والوالثالث
بالصف  واستخداماته ، واستنتاج خصائصهالحمض
 ،لمهارات الحسابيةافي حين ظهر اكتسابهن  ،الثاني

التعرف حة، و عداد الصحيكمهارة إيجاد مربعات األ
يجاد حدودها  رة بصو على المتتابعة الحسابية وا 

 األول والثاني. الصفينجيدة، خاصة ب

اسية من عند تتبع نتائج الطالبات في األعوام الدر  •
، تستقر نسب 2017-2016إلى  2014-2015
 لمواد األساسية.في جميع افي ارتفاعها النجاح 

واألعمال  الجيدة الطالبات في الدروس معظمتتقدم  •
 ا مناسًباحين تحقق تقدمً  الرياضيات، فيفي  الكتابية

والتي  في بقية الدروس، وأغلب األعمال الكتابية
 .جاء أفضلها في العلوم

بصورة جيدة في أغلب  الطالبات المتفوقات تتقدم •
طالبات تتقدم كما لدروس، والبرامج اإلثرائية، ا

صف طالبات و ، بالمستوى نفسه صعوبات التعلم
على ، بهن برامج الخاصةالفي الدمج بصورة بارزة 

المنخفض  ذوات التحصيلالطالبات  عكس تقدم
 عمالواأل في الدروس الذي ظهر بمستوى أقل

 المقدمة لهن. البرامج العالجيةو  الكتابية،
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 والتقدم الذي تحققه طالبات الصف الثالث.  المستويات •

 قدم الذي تحققه الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس واألعمال الكتابية.والت المستويات •

 

 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 الحكممبررات 
 

، في الحياة المدرسية الطالبات بفاعلية معظمت ساهم  •
األنشطة الالصفية  كما في الدروس الجيدة، وفي

مراسيل "، و"سعادتي عي سر  تطو  "المتنوعة، كفريق 
واضحة بالنفس،  بثقةٍ ا قيادية أدوارً ويتولين ، "السعادة

 ظهرت في قيادتهن ؛لمسئوليةعلى تحمل ا ةفاعلقدرٍة و 
الصغيرة"، وتفعيلهن  سعفةالملجنة "المجلس الطالبي و 
، ومساندة زميالتهن في مجموعات دور المعلمة الطالبة
 التعلم في الدروس.

عاٍل من الوعي واالنضباط  الطالبات بقدرٍ  تتصرف •
الذاتي، والسلوك القويم، ويبدين االحترام المتبادل مع 
زميالتهن ومعلماتهن، ويلتزمن األنظمة والقوانين 

أدى ، و باألمن النفسي  شعورهن من ز عز   مامالمدرسية؛ 
وقد كان للمدرسة دور ، المشكالت السلوكية إلى ندرة

 ،لوك اإليجابيسلفي ذلك بتفعيلها البرامج المعززة ل
 .: "همسات سنابسية"كبرنامج

بانتظام وتلتزمن  إلى المدرسة الطالباتأغلب  تحضر •
تقل  نسبة الحضور غير أن ، المحددة للدروسالمواعيد 
التي تسبق غير الرسمية، واأليام المناسبات في أيام 

تتم متابعتها ومعالجتها بالتوجيه، و ، وتلي اإلجازات
".“ وتفعيل المشروعات  كاالنضباط الماسي 

ا ا وطني ا، وفهًما واضحً ت بدي معظم الطالبات حس   •
، الوطني بحماسالسالم  هنترديد من خاللللتراث، 

قبالهن على   المشاركة في الفعاليات الوطنيةوا 
 وحضارة متنامية"، ،تاريخ عريق :"البحرين مهرجانك

كما يظهرن التزامهن القيم اإلسالمية؛ بالمشاركة في 
 .حافلة القيم"األنشطة الالصفية "ك

ا والعمل لتعلم ذاتي  على اقدرة الطالبات  أغلب ت ظهر •
األركان بتفعيلهن ، خارج الدروس خاصةً  ،باستقاللية
إقامة "مقهى القراءة"، إضافة إلى  ، كركنالتعليمية

، "كتقديم ورشة عن "فن اإلتكيت الندوات والورش
 .واستخدام الوسائط التعليمية، وتنفيذ التجارب العلمية

بانسجام مًعا، ويتواصلن لفظًيا الطالبات معظم  عملت •
التعلم، في مجموعات بصورة جيدة خالل مشاركاتهن 

ا في والتمثيل كمبتبادلهن اآلراء، وتبرير اإلجابات، 
."قيمة الصدق وأهميتهاة "سرحيم

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .الحضور المنتظمالطالبات التزام  •

 بصورة أكبر. على العمل الذاتي   قدرة الطالبات •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

إستراتيجيات تعليم وتعل م فاعلة في  المعلمات توظ ف •
المشكالت،  الدروس الجيدة، كالتعل م التعاوني، وحل  

شارك"،  - زاوج – والتعل م باالكتشاف، وأسلوب "فك ر
ويستخدمن فيها المصادر والموارد التعليمية 

لكتروني، المشوقة، كاألفالم التعليمية، والعارض اإل
ليمية. الصغيرة، والبطاقات التعوالسبورات الفردية 

 التعليمية ستراتيجياتيتفاوت توظيفهن  لإلفي حين 
رب ثلثي افي الدروس المرضية التي مثل ت ما يق

التعلم الجماعي  التي وظ فن في معظمهاالدروس، 
غير محدد األدوار، والمناقشة والحوار، واألسئلة من 

 أجل التعل م.
أساليب تحفيز المعلمات في معظم الدروس توظ ف  •

، "تذكرة الرابح"وتشجيع فاعلة، كبطاقات التمي ز، و
والعبارات التعزيزية، ومنح الهدايا الرمزية، والنجوم؛ 

 الطالبات ودفعهن  نحو أغلب مم ا عزز من مشاركة
 التعل م كما في دروس الرياضيات.

فيما  المعلمات دروسهن  بصورة منظمة أغلب تدير •
، من حيث التخطيط للمواقف ثلث الدروس يقارب

التعليمية، والتدرج في عرض المادة العلمية، وتعزيز 
مشاركة الطالبات في األنشطة التعليمية المتنوعة، 

تأثرت إنتاجية الدروس المرضية باالنتقال في حين 
السريع بين األنشطة التعليمية، واإلطالة في بعض 

األنشطة االستهاللية، دون ما في جزئياتها، ك
 لتحقق الكافي من حدوث التعل م.ا

بتوظيفهن  أساليب  الطالباتتقي م المعلمات تقد م  •
تقويم متنوعة، كالتقويمات الشفهية والتحريرية، 

في  الفردية والجماعية، والتقويم باألقران، خاصةً 

 فيه يوظ فنفي الوقت الذي الدروس الجيدة، 
ر التقويمات الشفهية والجماعية التحريرية بصورة أكب

من نتائج يتفاوتن في االستفادة في بقية الدروس، و 
التقويم في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات 

 بفئاتهن  المختلفة.
المساندة التعليمية المقدمة للطالبات في تتفاوت  •

الدروس، من حيث شرح األمثلة التوضيحية، وتفعيل 
لمساندة زميالتهن  في العمل  ؛دور المتفوقات

، أم ا مساندة  ،جماعيال والتأكد من إجاباتهن 
الطالبات ذوات التحصيل المنخفض فكانت غير 
كافية في أغلب الدروس، وقدمت المعلمات فيها 
التغذية الراجعة بصورة عامة، دون تصويب 

 األخطاء المتكررة لدى الطالبات.
من  مناسبٍ  كل ف المعلمات الطالبات بقدرٍ ت   •

الواجبات المنزلية المخطط لها، والتي ال يتم مراعاة 
التمايز فيها، ويتابعنها بالتصويب شبه المنتظم، 
ويعززنها بالعبارات التشجيعية، ويتفاوتن في 

في  تدقيقها، وتوفير التغذية الراجعة حولها خاصةً 
اللغتين العربية واإلنجليزية، وبصورة أفضل في 

 .العلوم
مهارات التفكير العليا لدى الطالبات  نم ي المعلماتت   •

مناسبة في أغلب الدروس، كمهارة حل  بصورةٍ 
 وصالمسائل الحياتية في الرياضيات، وتحليل النص

في اللغة العربية، والمقارنة بين أفكار  ةالشعري
 دالتون للذرة في العلوم.

 يةفي األنشطة التعليمالتمايز  راعي المعلماتت   •
بصورة متفاوتة، جاء أفضلها في  واألعمال الكتابية
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مستويات مختلفة، ويتحدين قدرات بالرياضيات 
وبأسلوب ، النهاية الطالبات بطرح األسئلة مفتوحة

العصف الذهني، واكتشاف خطوات الحل الصحيحة 

دروس على ال بقية في الرياضيات، في حين ركز ت
األسئلة ضمن المستويات المتوقعة.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 االستفادة من نتائج التقويم في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات، ومساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض. •

 إدارة وقت التعل م بصورة أكثر إنتاجية. •

 واألعمال الكتابية.تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالبات، ومراعاة التمايز وتحدي قدراتهن  في الدروس  •
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

لطالبات لمعظم ا االحتياجات التعليميةي المدرسة لبت   •
وتتابع تقدمهن األكاديمي عبر العديد  ،المختلفةبفئاتهن 

حيث تقدم للمتفوقات والموهوبات برامج  من البرامج،
 ،بداع"وأنشطة فاعلة، مثل: برنامج "آللئ اإل إثرائية

ومشروع "عقول مبدعة"، والمسابقات كمسابقة 
"االبتكارات العلمية لموهوبات العلوم"، وتعد خطًطا 

وتدعم  لتعلم،لطالبات صعوبات افردية وأنشطة 
 رفع؛ لرتقي بإتقاني"أ"الطالبات المتوسطات بمشروع 

غير أن برامج ، نجازهن في المواد األساسيةإ مستوى
الدعم والمساندة المقدمة للطالبات ذوات التحصيل 

شروع "أنا ا في مالمنخفض جاءت بصورة أقل كم
 .أستطيع"

بتقديم ، الطالبات الشخصية حتياجاتالبي المدرسة ت   •
، وكسوة ، كالزي المدرسيالعينية لهنالمساعدات 

الشتاء، وتساندهن بعناية عندما تكون لديهن مشكالت، 
رشادية، وعقد الجلسات الحصص اإل خالل تقديممن 

الفردية والجماعية، وتنفيذ المشروعات والبرامج المعززة 

نجاحي"؛ مما  "سلوكي سر   كبرنامجللسلوك اإليجابي 
توثيق ها في إجراءاتإال أن  ،ان له األثر في استقرارهنك

 .تحتاج إلى دقة أكثرومتابعتها؛  الحاالت الخاصة

فرًصا متنوعة؛ لتعزيز خبرات الالصفية  األنشطةتتيح  •
 الطالبات وتنمية اهتماماتهن وميولهن، بمشاركتهن في

 :يلجنت  ك ة المتعددة،يالمدرس واللجانالفسحة،  أنشطة
على مشاركتهن  عالوةً ، "البيئة"، و"الثقافية اإلعالمية"

التي  كتابة القصة القصيرة ةفي المسابقات، كمسابق
 .حققن فيها المركز األول

جميع المراحل الدراسية  في طالباتهاالمدرسة  ئهي  ت   •
، واستقبال طالباتها "األولىخطواتي "بتنفيذها برنامج 

الجدد، وتعريفهن بالقوانين واألنظمة، والمرافق 
مما انعكس على استقرارهن في المدرسة، ؛ المدرسية

المحاضرات، تقديم بالثالث  الصف طالبات ئهي  كما ت  
وتنظيم الزيارات ، ""التلمذة المهنيةكمحاضرة عن 

زيارة الميدانية إلى المؤسسات األكاديمية والمهنية، ك
 .المدارس الثانوية، ومعرض المهن
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اإلعاقة، ذوات طالبات لفاعلة لمساندة المدرسة قدم ت   •
وتقدم لهن إشراقة األمل"، “وطالبات صف الدمج 

توفير البيئة الصفية المالئمة بما الرعاية الالزمة، ب
وتشاركهن ، كالمنحدرات ،يتناسب والحاالت الخاصة

 الفسحة المدرسية. كفعالياتفي البرامج واألنشطة، 

بتفعيل منتسباتها، ل صحية آمنةوفر المدرسة بيئة ت   •
إجراءات األمن متابعة بلجنة الصحة والسالمة، 

، وتنظيمها عملية اإلخالءوتنفيذها والسالمة الشاملة، 

ضية ر  آلية الحضور واالنصراف، وحصر الحاالت الم  
على تنفيذ الفعاليات  المزمنة ومتابعتها، عالوةً 

 كمحاضرة عن "العمود الفقري". ،والمحاضرات الصحية

 الحياتية لدى الطالبات بصورةٍ  المهاراتالمدرسة ي نم  ت   •
 في الدروس والبرامج المدرسية المتنوعة كمهارات جيدة

احتساب السعرات  ، ومهارةتحرير الفيديوفي  الحاسوب
والمهارات القيادية ضمن الحرارية، والعمل التطوعي، 

"أنا قائد".مشروع 
 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 الطالبات ذوات التحصيل المنخفض بصورة أكبر. احتياجاتتلبية  •

  .متابعة الطالبات ذوات الحاالت الخاصةالتوثيق، من حيث دقة  إجراءات •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تمت وقد ز، رؤية المدرسة التشاركية على التمي  تركز  •
مجاالت العمل  ترجمتها بصورة مناسبة في أغلب

 .المدرسي

التحسين  ا:تشترك القيادتان العليا والوسطى، وفريق •
ع واقم يتقيفي  ،لي، والقيادة من أجل النواتجالداخ

 (،SWOTاستخدام تحليل )من خالل  المدرسة،
. "المدرسة البحرينية المتميزة" معايير من ومستفيدةً 

وقد تفاوت التقييم الذاتي في دقته وشموليته، 
 طبناء الخطعلى ، أيًضا متفاوتةبصورة  انعكسو 

من حيث ترتيب أولويات  والتنفيذية، اإلستراتيجية
داء، وآليات األمؤشرات العمل المدرسي، وتحديد 

خصوصية  المتعلقة بمراعاةتلك ك ،متابعةال
 جاء سقف التوقعاتقد ، و المواد الدراسيةو  الصفوف

في استمارة فتباين تقييمها  ؛مرتفًعا من قبل المدرسة
التقييم الذاتي مع األحكام التي أصدرها فريق 

 المراجعة.

تتابع قيادة المدرسة العليا، بالتعاون مع المعلمات  •
ل  مناسب،  أداء المعلمات بشكلٍ والمنسقات، األ و 

وتقدم لهن الورش التدريبية  ،وتحدد احتياجاتهن
" وتوأمة األقسام، 4 سنابس اإلبداعضمن مشروع "

الزيارات التبادلية الداخلية منها والخارجية مع وتنفذ 
ثر هذا التمهن انعكس أوقد  ؛المدارس المتعاونة

دروس معظم جيدة على أداء المعلمات في بصورة 
 الرياضيات، وبصورة أقل في بقية الدروس.

العليا المدرسية  تسود العالقات اإليجابية بين القيادة •
لمات للقيام حيث يتم تفويض بعض المع ،ومنتسباتها

ألقسام:  لسد نقص القيادة الوسطى ؛بمهام المنسقات
، وتتولى اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم

لضمان سيرورة  ؛بعضهن مهام اللجان المدرسية
، ويتم تشجيع الداخلي" "التحسين كلجنة ،العمل

 .البذل والعطاء، بالتكريم والشكر المعلمات على

وظف المدرسة مواردها ومصادرها التعليمية ت   •
، مناسبة تعزيز تعلم الطالبات بصورةٍ  المتاحة في

 ومختبر العلوم، ،توظيفها مركز مصادر التعلمك
في إقامة األنشطة الرياضية  والصالة الرياضية

ومعرض المهن، وتستفيد من ساحاتها ومرافقها 
 .األنشطة الالصفية مختلف األخرى في تقديم

تتواصل المدرسة بفاعلية مع مؤسسات المجتمع  •
 ،المحلي وتحقيق الشراكة المجتمعية بصورة جيدة

كتواصلها مع  ،المتنوعة هاطالباتبما يدعم خبرات 
 وشرطة خدمة المجتمع، ،المجلس األعلى للمرأة

والمركز الصحي، والدفاع المدني في تقديم 
أولياء كما أنها تستطلع آراء  .التوعويةالمحاضرات 

لهم اللقاءات م ، وتنظاستمارات الرضاعبر األمور 
في بعض الفعاليات مشاركتهم المفتوحة، فضاًل عن 

.تقديم الورش التدريبيةك
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ،ومتابعة إجراءاتها، ستراتيجيةاإلالخطة  واالستفادة من نتائجه في تطويرالدقة والشمول،  ، من حيثالتقييم الذاتي •

 العمل المدرسي. بحيث تركز على أولويات

 أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروس. متابعة •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 السنابس اإلعدادية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Sanabis Intermediate Girls اإلنجليزية(اسم المدرسة )باللغة 

 1984 سنة التأسيس
 408مجمع  - 16طريق  - 92مبنى  العنوان

 السنابس/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17553814 الفاكس 17552202 أرقام االتصال

 alsanabis.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 https://sanabis-school2.blogspot.com الموقع على الشبكة

 سنة 15-13 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7–9 - 

 900 المجموع 900 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 الدخل المتوسطتنتمي الغالبية العظمى من الطالبات إلى أسر من ذوات  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - 9 8 9 - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 إدارية، وفنيتان 12 اإلداريةعدد الهيئة 
 88 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 4 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 امتحانات وزارة التربية والتعليم. •

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

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، مثل: 2017-2016في العام الدراسي  مرافق جديدة استحداث •

  مركز التدريب والتطوير 

  اللياقة البدنيةمركز. 
 


