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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 المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واألوقد قام  مراجعين، ستة

مع  مقابالت التي تجرىوالوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
وما أصدروه من  التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج،ويعرض هذا  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  من ، التخطيط اإلستراتيجيعدم سالمة عمليات
التقييم الذاتي، وتحديد في دقة تحري الحيث 

 المهني التطويروبرامج األولويات، وبناء الخطط، 
إضافة إلى وتقييم الزيارات الصفية، ، للمعلمين
 جودة التنفيذ.وعدم مراعاة  ،متابعةضعف ال

  فيمالئمة غير  الحلقة الثانية طالبمستويات 
توافقت التي  والرياضيات ،اللغة اإلنجليزية دروس
تباينت ، و والمنخفضة المتدنيةإتقانهم نسب مع 

بخالف  ،المرتفعة نجاحهممع نسب بصورة واضحة 
في  مرضيةالالفصل  معلم نظاممستويات طالب 

تقانهم  الدروس، التي تفاوتت مع نسب نجاحهم، وا 
تصحيح  في دقةتحري القلة ل انظرً  ة؛المرتفع

 تحدي مستوى وتفاوت ،واالمتحانات ،االختبارات
 .الطالب قدرات

  عمليتي التعليم والتعلم، إجراءات فاعلية ضعف
اإلدارة الصفية، وتوظيف أساليب المتعلقة ب خاصة

البرامج و  ،في الدروسالتقويم، ودعم تعلم الطالب 
 .المتدني التحصيلالطالب ذوي خاصة  ،المدرسية

  مساهمة أغلب الطالب في الدروس بثقة قلة
الفوضى كإثارة  ،وعي بعضهم تدنيمع وحماس، 

 .في الدروس

  تقديم األنشطة الالصفية التي ساهمت في تعزيز
خبرات أغلب الطالب بصورة مرضية، وكسب 

 .أمورهموأولياء  همرضا
 
 

 الجوانب اإليجابية أبرز
 ومواهبهم في األنشطة الالصفية بصورة مناسبة. ،تعزيز خبرات الطالب  

    
 

 التوصيات
 لرفع األداء العام للمدرسة،  ؛لمدرسة من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليمإلى ا تقديم الدعم الالزم

 واتخاذ الالزم في:

  وفق مؤشرات وبناء الخطط المدرسية،  ،من نتائجه في تحديد األولوياتتطبيق تقييم ذاتي دقيق، واالستفادة
 متابعة جودة التنفيذوآليات عمل واضحة لأداء دقيقة، 

 تقديم برامج تنمية مهنية فاعلة للمعلمين 
  والعلوم، والصالة  ،اللغة اإلنجليزية قسمي:ل األولينسد نقص الموارد البشرية والمادية المتمثل في المعلمين

     الرياضية.
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 والرياضيات. ،، خاصة في اللغة اإلنجليزيةللطالب رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي 

 .تنمية السلوك اإليجابي لدى الطالب بصورة أكبر 

  المهني في أداء المعلمين، بتطبيق إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة تركز على:التطوير متابعة برامج 

  ومنتجة ،فاعلةإدارة صفية 
 التعليمية  همفئاتللطالب بفاعلة، واالستفادة من نتائجها في تلبية االحتياجات التعليمية  توظيف أساليب تقويم

 المدرسية واالختبارات التقويمات، تحري الدقة في تصحيحو المختلفة، 

 الطالب تحدي قدرات 

 تفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 

  ،خاصة الطالب ذوي التحصيل المتدني، التعليمية المختلفةبفئاتهم في تلبية احتياجاتهم  ومساندتهمدعم الطالب ،
 .، واألعمال الكتابيةالبرامج المدرسيةالدروس، و  في وطالب صعوبات التعلم

 

 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  أداء المدرسة مقارنة بالمراجعة السابقةفاعلية تراجع 
غير المالئم المستوى من المستوى المرضي إلى 

 في جميع المجاالت.

  م إنجازيقيتبقلة دقة التقييم الذاتي، خاصة ما يتعلق 
 عدم ، و والزيارات الصفية ،األكاديمي الطالب

بناء ها عند يتحديد أولويات التطوير والتركيز عل
في اللغة تدني نسب اإلتقان كالخطط المدرسية، 

 اإلدارة الصفيةضعف و  والرياضيات، ،اإلنجليزية
اقتصار المتابعة على  مع، لدى بعض المعلمين

 .جودة التنفيذمراعاة اإلجراءات دون 

  اختالف تقييمات المدرسة في استمارة التقييم
مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة  ،الذاتي

 بواقع درجتين.
  الفاعلة المقدمة التطوير المهني قلة برامج

 .للمعلمين
 التالي: التي تواجه المدرسة على النحو التحديات 

لْيننقص    ،اللغة اإلنجليزيةفي  المعلمْين األوَّ
 والعلوم

 .عدم وجود صالة رياضية 
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  المخرجاتجودة 
 

 غير مالئم" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  معظم يحقق الطالب نسب نجاح مرتفعة في
، 2019-2018المواد األساسية للعام الدراسي 

باستثناء %، 99% و81 تراوحت ما بين
الرياضيات بالصف الرابع بنسبة في توسطها 

لصفين االلغة اإلنجليزية ب %، وفي78 بلغت
في الصف أقل بنسبة الخامس والسادس، و 

 .%62بلغت حيث  ،الرابع

  يحقق الطالب نسب إتقان تباينت فيما بينها
% 25ما بين  ، حيث تراوحتبصورة كبيرة

 فيمع نسب النجاح المرتفعة توافقت و %، 89و
بالصفين  واللغة العربية ،ألولىالحلقة اب معظمها

 في حينوالعلوم بالصف الرابع،  ،الرابع والسادس
تفاوتت معها في العلوم بوجه عام، وفي اللغة 

تباينت مع نسب و العربية بالصف الخامس، 
بجميع  والرياضيات ،النجاح في اللغة اإلنجليزية

في اللغة اإلنجليزية وكان أدناها ، الصفوف
 . %25حيث بلغت  ،بالصف السادس

  يحقق الطالب مستويات أقل من المستوى
مالئمة، التي تمثلت الالمتوقع في الدروس غير 

في دروس في أكثر من ثلث الدروس، وتمركزت 
في  ،بشكل عامواللغة اإلنجليزية  ،الرياضيات

يحققون مستويات مرضية في بقية أنهم حين 
الدروس، كمعظم دروس نظام معلم الفصل، 

للغة العربية، والعلوم، وتجدر اإلشارة ودروس ا
تلك المستويات المرضية تفاوتت مع  هنا إلى أنَّ 

 ا نظرً  جدًّا؛واإلتقان المرتفعة  ،نسب النجاح
في دقة تحري ال قلة بسبب ؛النتائجفي تضخم لل

، واالمتحانات واالختبارات ،لتقويماتاتصحيح 
 . الطالب تحدي قدراتفي تفاوت الإضافة إلى 

 الطالب المهارات والمعارف والمفاهيم  يكتسب
 على النحو التالي:

  اللغة اإلنجليزية: يكتسبونها بصورة غير
 ، كالقراءة والتحدث والكتابةبوجه عام مالئمة

  الرياضيات: يكتسبون أغلبها بصورة غير
مالئمة، كحل مسائل مقاييس النزعة 
المركزية، وجمع البيانات وتنظيمها، 

بصورة مرضية، كتمثيل  قلة منهاويكتسبون 
 الكسور العشرية

  ،اللغة العربية: يكتسبونها بصورة مرضية
كالقراءة الجهرية، وفهم وتحليل النصوص، 

 في الكتابةالنحوية وتوظيف القواعد 

  العلوم: يكتسبونها بصورة مرضية، كمفهوم
 البناء الضوئي، والمقارنة، والتفسير

  نظام الفصل: يكتسبون معظمها بصورة
ة، كالقراءة والتحليل، وتمثيل األعداد مرضي

والحساب الذهني، ومعارف السلسلة الغذائية 
 والمقارنة، ويكتسبون بعضها بصورة

في  أفضلمتفاوتة، حيث ظهرت بمستوى 
وبمستوى التعبير الشفهي بالصف الثاني، 

التعبير الكتابي بالصف أقل من المتوقع في 
 الثالث.

  الدراسية من يحقق الطالب على مدار األعوام
ا ، استقرارً 2019-2018إلى  2016-2017

في خاصة  ،في بعض نسب النجاح المرتفعة
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ا في بعضها بالحلقة الحلقة األولى، وتقدمً 
 بعضها، كما في الثانية، غير أنها تتراجع في

وعند االنتقال  اللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية،
 .األولى والثانية بين الحلقتين

  الدروس  بصورة غير مالئمة فييتقدم الطالب
اللغة اإلنجليزية في  واألعمال الكتابية

 يتقدمون بصورة مرضيةفي حين والرياضيات، 
واللغة العربية  ،الفصل معلم في نظام اعمومً 

 والعلوم.

  يتقدم الطالب المتفوقون بصورة مرضية في
بصورة غير مالئمة في البرامج و أغلب الدروس، 

 المدرسية.

  التحصيل المتدني بصورة ذوو يتقدم الطالب
والبرامج، ، غير مالئمة في معظم الدروس

في برنامجهم  طالب صعوبات التعلملك وكذ
 .الخاص

  التعلم بصورة غير يكتسب الطالب مهارات
تقويمات اللغة مالئمة، كالعمل باستقاللية في 

والمهارات  ،والرياضيات ،اإلنجليزية
المسائل اللفظية، في والتفكير  التكنولوجية،

كقراءة ويكتسبون بعضها بصورة مناسبة، 
في مشروع "الباحث الصغير"  وتطبيق ،البيانات

.الفصل معلم نظام

 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

  والرياضيات. ،اللغة اإلنجليزيةفي الدروس، خاصة في  هممستوياتمهارات الطالب األساسية، و 

 واألعمال الكتابية والبرامج المدرسية، خاصة الطالب ذوي  ،التقدم الذي يحققه الطالب حسب قدراتهم في الدروس
 وطالب صعوبات التعلم. ،التحصيل المتدني

  .اكتساب الطالب مهارات التعلم  

 
 

  غير مالئم"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  يلتزم أغلب الطالب السلوك الحسن، حيث
باألنظمة، ويحضرون إلى المدرسة  تقيدوني

 ،ا، ويحترمون معلميهمبانتظام، ويتعايشون معً 
 ،الئقيبدون سلوًكا غير إال أن بعضهم 

كالمشاجرات البسيطة، والفوضى واألحاديث 
الجانبية التي يحدثونها في الدروس غير 
المالئمة وبعض الدروس المرضية، مع قلة 
تحمل أغلبهم مسئولية تعلمهم وعملهم 

باستقاللية، كاعتمادهم على زمالئهم ومعلميهم 
 ، وتجدر اإلشارة إلى أنَّ في نقل اإلجابات

زمة حول تصرف اإلجراءات الال تتخذ المدرسة
ا من المعلمين مع الطالب فئة محدودة جدًّ 

؛ األمر الذي أشعرهم بأساليب غير تربوية
 باألمن والراحة النفسية.

  والقيم  ،الطالب قيم المواطنةأغلب يتمثل
، عدة في برامج ، حيث يشاركوناإلسالمية
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ومسابقة "المواطنة فعالية "يوم األم"، ك
ويزورون وتنظيف ساحل كرباباد،  الصالحة"،
المرضى في مشروع "سؤال واطمئنان"، زمالءهم 
مسابقة "االستعمال اآلمن  في ويتفاعلون
، غير أن بعضهم ال ينصت إلى لإلنترنت"

القرآن الكريم بدرجة كافية في الطابور 
  الصباحي.

  يساهم أغلب الطالب في الدروس بصورة غير
ا، فال محدودً ا كافية، حيث يبدون حماسً 

الشفهية  في األنشطة الجماعيةبفاعلية يشاركون 
وظهور  والكتابية، مع ضعف ثقتهم بأنفسهم،

 ،بعض الطالب في حين يبدي الهدوء السلبي،
في  أفضلوحماًسا ثقة  ،منهمالمتفوقين خاصة 

دون قيادة التفاعل الشفهي، وعرض اإلجابات، 
 .في الدروسللمجموعات فاعلة 

  الطالب بصورة مناسبة في يساهم أغلب
 فيها، كدورييستمتعون التي  األنشطة الالصفية

ما ، كالدور القيادي، ويتحمل بعضهم كرة اليد
قدرة  مع، ألشبالالمجلس الطالبي، وفرقة افي 

وسعيهم لحل  فئة منهم على صنع القرار،
 .نظيف"طالب مشروع "أنا تطبيق كالمشكالت 

 في األنشطة  ،احين عملهم معً  ،يتواصل الطالب
الالصفية بصورة أفضل من تواصلهم في 

وتبادل ، التعاون والمناقشةالدروس، من حيث 
ا، التي ظهرت في ، ومساندة بعضهم بعضً راءاآل

عدد من الدروس خالل مساندة الطالب 
 التحصيلالطالب ذوي زمالءهم  لمتفوقينا

 المتدني.

  ًا، ا مناسبً ا وبيئيًّ ا صحيًّ يظهر الطالب وعي
 ومشاركتهمعلى نظافة المدرسة،  ظتهممحافك

و"نشيطون  "صحة الفم واألسنان" برنامجي:في 
 .بإفطار صحي"

  ًإنجاز  ا فيا كافيً ال يبدي أغلب الطالب تنافس
نهم أإال ، الدروس المهام الموكلة إليهم في

بصورة بداع على اإل ا، وقدرةً تنافسً يظهرون 
شاركتهم في مكأفضل في األنشطة الالصفية، 

"أفضل نشاط ات، كمسابقة سابقمبعض ال
كتابة قصة "قلق األم"، وتفعيل في و كشفي"، 
  ( في التصميم.4Dبرنامج )

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .وعي بعض الطالب، والتزامهم السلوك اإليجابي، وتحملهم مسئولية التعلم 

  الطالب بثقة وحماس في الدروس. أغلب مساهمة 

  ًا بفاعلية.تواصل الطالب حين عملهم مع   

 .قدرة الطالب على المنافسة واالبتكار    
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 غير مالئم" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  بصورة  وتعلميوظف المعلمون إستراتيجيات تعليم
السؤال ك، في أكثر من ثلث الدروسغير مالئمة 

 المناقشة، والتعلم التعاونيو من أجل التعلم، والحوار 
 ،اللغة اإلنجليزيةكما في ، غير محدد األدوار

ا للعملية ا لكون المعلم محورً نظرً  ؛والرياضيات
الطالب فيها على المشاركة واقتصار  التعليمية،

توظيف المناسب لها في بقية البخالف المتفوقين، 
 .اعمومً  قلة تنوعهامع  الدروس،

  يوظف المعلمون موارد تعليمية، كالسبورات
 والصور، ،الفردية، والمجسمات، واألفالم التعليمية

ا في تعلم الطالب جاء محدودً  فيأثرها  إال أنَّ 
تفعيل وعلى الرغم من  ،غير المالئمة الدروس

كالتصفيق، ومنح النجوم، بعض أساليب التشجيع، 
ها تركز أن إال(، Class Dojoوتفعيل برنامج )

بصورة أكبر من  نيالطالب المتفوق مشاركة على
 .ذوي التحصيل المتدني زمالئهم

  ًمن بكيفية إدارة الوقتا تأثرت إنتاجية الدروس سلب ،
حيث اإلطالة في األنشطة االستهاللية، أو االنتقال 

من حدوث التعلم، الكافي بين األهداف دون التأكد 
انتهاء الدرس دون و ، ئهاأجزابعض أو اإلطالة في 

الدروس غير فاعلية تقويم، إضافة إلى تأثر الإكمال 
واألحاديث  بالفوضىوبعض المرضية  ،المالئمة
الصفية من قبل دارة اإل؛ لضعف للطالب الجانبية
على الرغم من تخطيط المعلمين المعلمين، بعض 

للمواقف التعليمية، والتدرج في عرضها، ووضوح 
، وتوظيف بعضهم الربط بين بعضها اإلرشادات في

 المواد، كالربط بين الرياضيات والمواطنة في نظام
 الفصل. معلم

 يتم التركيز على التقويم الجماعي الشفهي والكتابي ،
ن، مع قيام و عمل فيه إال الطالب المتفوقيوالذي ال 
باالعتماد على في التقويم الفردي الكتابي الطالب 

اإلجابات دون تلقي نقل و في  ينالمعلمزمالئهم أو 
 ، كماتنمية مهارة الكتابةعلى القدرة أو  ،استقاللية

إضافة إلى عدم انتظام ودقة  ،ةفي اللغة اإلنجليزي
الطالب الكتابية، مع تفاوت دقة تصحيح أعمال 

 .تقديم التغذية الراجعة حولها

 وتنمية مهارات التفكير  ،يتم تحدي قدرات الطالب
في أغلب الدروس،  بصورة محدودةلديهم العليا 

التي  األسئلة الشفهيةعلى المعلمون حيث يعتمد 
مع تنميتها بصورة ، عرفةتقيس مستوى التذكر والم
 التفسير في العلوم.ك أفضل في بعض الدروس،

 في العارض اإللكتروني أغلب المعلمين  يوظف
 التمكين أدواتلبعض  تفعيل محدودمع ، الدروس

 .(QR Code) :مثل ،رقميال

  تفتقر أغلب الدروس إلى مراعاة التمايز بين
فعلى الرغم من تقسيمهم إلى مجموعات الطالب، 

 الطالب ال يتم إثراء هبناء على مستوياتهم، إال أن
المقدم دعم محدودية الن بصورة كافية، مع يالمتفوق

 اقتصر علىحيث ذوي التحصيل المتدني، للطالب 
، أو تقديم أنشطة بسيطة ال تالئم تلقينهم اإلجابات
 .مرحلتهم العمرية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  وتعلم فاعلةتوظيف إستراتيجيات تعليم   

  إنتاجيتها  إدارة الدروس؛ بما يضمن رفع 

  المختلفة التعليمية بفئاتهم تلبية احتياجات الطالبدعم و توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في ،
 مع تحري الدقة في التصحيح

  قدرات الطالبتحدي 

 التفاعلية توظيف التكنولوجيا. 
 
 

  غير مالئم" االحتياجات الخاصةالتمكين، وتلبية" 
 

 مبررات الحكم
 

  تقدم المدرسة برامج أكاديمية قليلة لدعم الطالب
 ،"أولمبياد الرياضيات" :المتفوقين، مثل مسابقتي

 لك، وكذ(Information Challenge)و
والتي اقتصرت للطالب ذوي التحصيل المتدني، 

لمعلمين، كدروس ا من قبل فرديةالجهود العلى 
، واألنشطة العالجية التقوية قبل الطابور الصباحي

للغة اإلنجليزية، إضافة إلى قلة فاعلية دعم في ا
وما طالب صعوبات التعلم في برنامجهم الخاص، 

مع تفاوت فاعلية الدعم في عكسه ملفاتهم الفردية، ت
باللغة العربية، وعدم  اإلثرائية القراءة حصص

للغة اإلنجليزية، مع فاعلية أفضل فاعليتها في ا
 معلم لبعض البرامج التي تنمي المهارات في نظام

 الفصل، كبرنامج "هيا نقرأ".
  تهيئ المدرسة الطالب الجدد في برنامج "أسبوع

تلبي ، و بمرافقها العامةوالتعريف  ،التهيئة"
احتياجات الطالب الشخصية، كتوفير الزي 

محتاجين، طالب الوالنظارات الطبية لل ،المدرسي
، السلوك الحسنوتقدم بعض البرامج التي تنمي 
و"مشروع القيم"،  ،مثل: "محاضرة القدوة الحسنة"

، حيث دراسة الحاالت الخاصةتفاوت فاعلية مع 
االنقطاع عن حالة ، كفي بعضها اتحسنً  تثمر أ

في تنمية كافية بدرجة  في حين لم تظهر، الدراسة
 طالب.لدى بعض ال اإليجابي الوعي

  تثري المدرسة خبرات الطالب وتنمي مواهبهم في
 كتقديم الطالباألنشطة الالصفية بصورة مناسبة، 

( لفريق QRمسرحية "احترام الوالدين"، وورشة )
، مع تحقيق بعض المراكز المتقدمة التمكين الرقمي

. في المشاركات الخارجية، كمسابقة ألعاب القوى
كما تهيئ الطالب للمرحلة التالية من التعليم، 

عة النظام بطبيبتعريف طالب الصف الثالث 
التعليمي بالحلقة الثانية، وزيارة طالب الصف 

 السادس لمدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين.
 منةاآلبيئة التوفير ل ؛تتخذ المدرسة إجراءات عدة 

شراف واإلء، على عملية اإلخال همتدريبب، لمنتسبيها
على انصراف الطالب، ومتابعة الحاالت 

عدم وجود صالة رياضية،  المرضية، غير أنَّ 
ووجود بعض التصدعات في المبنى المدرسي؛ 

جهود وتجدر اإلشارة إلى ، سالمتهايقلل من 
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في وزارة  مع الجهات المعنيةلمدرسة في التواصل ا
 . بهذا الشأن التربية والتعليم

  ذوي طالب ا من الا محدودً عددً تحتضن المدرسة
ركهم في األنشطة الالصفية اوتش ذهنية،ال عاقةاإل

أولياء أمورهم ، وتتواصل مع كفرقة األشبال
استمرارية مدى و  ،حول تشخيصهم الجهات المعنيةو 

 ؛في ظل عدم وجود اختصاصي مكوثهم بالمدرسة
  .لدعمهم بصورة كافية

 
 

 تحتاج إلى تطويرجوانب 
 .برامج الدعم األكاديمي المقدمة للطالب على اختالف فئاتهم التعليمية 

 .برامج تنمية الوعي اإليجابي لدى الطالب بصورة أكبر 

  المبنى المدرسيبحول القضايا المتعلقة في وزارة التربية والتعليم االستمرار في التواصل مع الجهات المعنية ،
 .الذهنيةوالطالب ذوي اإلعاقة 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ،تقيم المدرسة واقعها باستخدام بعض األدوات
كنموذج المدرسة البحرينية المتميزة، وتحليل 

(SWOT إال أن التقييم الذاتي ،) دقته اتسم بقلة
نقاط البين الكافي  الترابطكما في قلة ، وشموليته

؛ ومصفوفة األولويات التي تحتاج إلى تطوير،
األمر الذي أثر سلًبا في تحديد أولويات العمل 

عالوة على اختالف تقييمات المدرسة  المدرسي،
في استمارة التقييم الذاتي، واألحكام التي أصدرها 

 درجتين في جميع المجاالت. فريق المراجعة بواقع

  ًا لنتائج لدى المدرسة خطة إستراتيجية، بنيت وفق
 تقييمها الذاتي الذي ال يالمس واقعها بصورة دقيقة،

على توصيات المراجعة  ز بشكل كافيتركولم يتم ال
برفع  ةالسابقة، وعلى أولويات التطوير، المتعلق

 ،إنجاز الطالب األكاديمي في اللغة اإلنجليزية
اإلدارة الصفية المنتجة، ضعف والرياضيات، و 

؛ األمر مؤشرات األداء دقة صياغةقلة إضافة إلى 
، ا في بناء خطط األقسام التشغيليةالذي أثر سلبً 

للتنفيذ والمتابعة،  وفي بناء منظومة عمل فاعلة
فعل الرغم من المتابعة من قبل فريق التحسين 

المتابعة لية آإال أنَّ  - في القسم جولة –الداخلي 
اقتصرت على اإلجراءات بصورٍة أكبَر من جودة 

 .تنفيذها
  التطوير المهنيبعض برامج تقدم المدرسة 

للمعلمين، مثل: الجلسات النقاشية، وورشتي 
 -إال أنَّها  ،و"الكاميرا الوثائقية" ،"التعليم المتمايز"

مع قلة تلك البرامج، والتركيز في تقييم الزيارات 

الصفية على اإلجراءات بصورة أكبر من أثرها دون 
لم  -رصٍد كاٍف للجوانب التي تحتاج إلى تطوير 

 تساهم في تحسين األداء. 
  تسود العالقات اإليجابية بين منتسبي المدرسة، مع

تحفيز القيادة للعاملين ببعض الوسائل، كشهادات 
واالحتفال بيوم المعلم، وتبني الشكر والتقدير، 

مشروع "السينما المصغرة"، كت بعضهم، مبادرا
كالقيام لبعضهم، إضافة إلى تفويض الصالحيات 

 ،اللغة اإلنجليزيةقسمي: بمهام المعلم األول ل
إال أن ذلك لم يساهم بصورة كافية في  والعلوم،
 .األداء العام للمدرسة تحسين

  في مجاالت توظف المدرسة مرافقها ومواردها
 اقتصرت على توظيف ،بصورة غير كافية العمل

، ومركز الذكية في صفوف الحلقة األولىالسبورة 
إال أن أثر ذلك لم يظهر بدرجة  مصادر التعلم،

كافية على تعلم الطالب، عالوة على محدودية 
 توظيف أدوات التمكين الرقمي في الدروس، 

في  ،والمرافقلساحات ل فضلاألالتوظيف  بخالف
 .األنشطة الالصفيةإقامة 

  ،تتواصل المدرسة بصورة مناسبة مع الشركاء
كتواصلها مع أولياء األمور عبر النشرة 
اإللكترونية، ومساهمتهم في يوم التهيئة واالحتفال 

ذات  بعض المؤسساتتعاونها مع بيوم المعلم، و 
كصرح ميثاق العمل ، في تنظيم الزياراتالعالقة 
ا في تعزيز خبرات ثرها مناسبً والتي جاء أالوطني، 
باألنشطة الالصفية.ومواهبهم الطالب 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ،ومتابعة جودة التنفيذ؛ بما يضمن رفع األداء  دقة التقييم الذاتي، وتحديد أولويات التطوير، وبناء الخطط المدرسية

 العام للمدرسة.

  وتطوير عمليتي التعليم  ،أثرها في رفع إنجاز الطالب األكاديمي المقدمة للمعلمين، ومتابعةالتطوير المهني برامج
 والتعلم.
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 السنابس االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Sanabis Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1969 سنة التأسيس
 408مجمع  - 8طريق  - 558مبنى  العنوان

 السنابس/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17550212 الفاكس 17550142 17550076 أرقام االتصال

 sanabis.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 www.sanabis123.blogspot.com الموقع على الشبكة

 سنة 12–6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 473 المجموع - اإلناث 473 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط. االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فني( 1)و، إداريين (7) عدد الهيئة اإلدارية
 45 عدد الهيئة التعليمية

 التربية والتعليم منهج وزارة المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 واحد عام دراسي في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

 الحلقة الثانية، واللغة وف فصامتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات ب
 اإلنجليزية بالصف السادس.

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

 تمثلت في:2020-2019 الحالي تعيينات في العام الدراسي ، 

 مدير مدرسة مساعد 

  والتربية اإلسالمية ،الرياضيات قسمي: فيأوالن معلمان 

 (7(  منهم في المواد األساسية، كالتالي:  (3)، منقولين إلى المدرسةمعلمين
      لغة إنجليزية. (1و)رياضيات، ( 1و) فصل، معلم نظام )1)

 


