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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، ستة

مع  مقابالت التي تجرى المكتوبة 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. مور.وأولياء األ طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 نجاز األكاديمياإل 1 - - 1
 جودة المخرجات

1 - - 1 
، والمسئولية التطور الشخصي

 االجتماعية
 والتقويم التعليم والتعلم 1 - - 1

 جودة العمليات الرئيسة
1 - - 1 

التمكين، وتلبية االحتياجات 
 الخاصة

 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 1 - - 1
 القدرة االستيعابية على التحسن 1
 الفاعلية العامة للمدرسة 1

1 

2 

3 
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             2011                           2015                           2019 
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

كافة مجاالت الشامل ل عمليات التقييم الذاتيدقة  •
 المتميزة والفاعلة من ةمتابعالالمدرسي، و العمل 

 طالخط تنفيذ المدرسية إلجراءاتالقيادة 
، وفق آليات واضحةوالتشغيلية اإلستراتيجية، 

بين الوقفات التقويمية المنتظمة، وإعداد تنوعت 
التقارير الكمية والنوعية، وترسيخ المبادئ القيادية 

سيرورة العمل المدرسي وفق منظومة بتنظيم 
 .متكاملة

في الغالبية المتميزة ية الممارسات التعليمية فاعل •
خاصة في الدروس  العظمى من الدروس،

في الرياضيات، وأغلب دروس نظام كما الممتازة، 
ومعظم المواد األساسية بالصف معلم الفصل، 

كساب الطالبات المعارف إوأثرها في  السادس،
والذي ظهر كثمرة لبرامج  ؛والمفاهيم والمهارات

 .للمعلمات التطوير المهني المتميزة
بثقة السلوك الحسن، ومشاركتهن بتحلي الطالبات  •

حماس كبير في الحياة المدرسية، عالية بالنفس، و 
على تحمل المسئولية، وطرح  كبيرةقدرة و 

 المبادرات، وقيادة المواقف المختلفة.
لداعمة او تنفيذ المشروعات والبرامج الرائدة،  •

ا المختلفة أكاديمي   التعليمية بفئاتهن للطالبات
مما أكسب المدرسة رضا الطالبات  ؛اوشخصي  

 وأولياء أمورهن عما تقدمه.

 
 

 الجوانب اإليجابيةأبرز 

متابعتها الشامل لكافة مجاالت العمل المدرسي، و الدقيق و عمليات التقييم الذاتي لقيادة المدرسية بالعالي لوعي ال •
المبادئ القيادية وفق منظومة عمل  هاترسيخاإلستراتيجية، والتشغيلية لألقسام، و  طالخطتنفيذ إلجراءات  المحكمة
 فاعلة.شاملة و 

، اتالمبادر طرح قدرتهن الكبيرة على تحمل المسئولية و السلوك الحسن، و بتحليهن ، و العالية بأنفسهن الطالباتثقة  •
 مشروعات عدة، مثل:ب، وقد عززت المدرسة ذلك وقيادة المواقف المختلفة في الحياة المدرسية

 ""المسئولية هنوتحملصقل المهارات القيادية لدى طالبات الحلقة الثانية، وهو مشروع يعنى ب ،قائدات اإلبداع ،
 القيادية. صقل شخصياتهنفي بقوة وقد ساهم 

 "تعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن، وتعزيز القيم السلوكية لديهن، وقد ساهم في يعنى بوهو مشروع  ،"قطافي
 عرض مشروعاتهن، وفي تمثل الطالبات القيم الحميدة. تنافس الطالبات على

 "وقد ساهم في زيادة الطالبات على الحضور المبكر واالنضباط،  وهو مشروع يعنى بحث    ،"بمواظبتي أتميز
 المدرسية، وانخفاض نسبة التأخير الصباحي.وعيهن بالقوانين 
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 "المسئولية، وقد ساهم في  هن، وهو مشروع يعنى بغرس قيم النظافة لدى الطالبات، وتحمل"أميرات البيئة
 للمحافظة على نظافة المدرسة. هنتنافس

 السلوك هن تزام"كاميرا القيم"، وهو مشروع يعنى بنشر السلوك اإليجابي بين الطالبات، وقد ساهم في زيادة ال
 الحسن.

في تلبية احتياجات الطالبات التعليمية، رامج الدعم والمساندة األكاديمية، والشخصية الرائدة، وأثرها البارز ب •
 المختلفة، ومنها:بفئاتهن والشخصية 

 ""طالبات مشروعان لتعزيز مهارة القراءة الجهرية لدى هما و ، وسلسة "أنا أشاهد، وأقرأ"، القراءة المنزلية
 في مهارة القراءة الجهرية بصورة متميزة. هنفي تقدم اصعوبات التعلم، وقد أثمر 

  قادرة على النجاح"، وهو مشروع يعنى برفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات ذوات التحصيل األقل في"
 .فيهماالعربية واإلنجليزية، وقد ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع نسب اإلتقان  تيناللغ

  ًاألقل، في  لطالبات ذوات التحصيللا نتعلم"، وهو مشروع يعنى برفع مستوى التحصيل الدراسي "مع
 الرياضيات، وقد ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع نسب اإلتقان لديهن.

  المتفوقات في الحلقة الثانية، وقد  للطالبات"البحث العلمي"، وهو مشروع يعنى برفع مهارات التفكير العليا
 فيها.البحوث اإلجرائية، وإحراز مراكز متقدمة تنفيذ ساهم في تمكن الطالبات من 

 " الكاتبة الصغيرة"، وهو مشروع يعنى بتعزيز مهارات الطالبات في الكتابة اإلبداعية، وقد ساهم في ارتفاع
 مة في المسابقات الكتابية.مراكز متقد هننسب اإلتقان في اللغة العربية، وإحراز 

 "وهو مشروع يهدف إلى رعاية الطالبات الموهوبات، وقد ساهم في صقل مواهبهن وتطويرها.أسمو بموهبتي ،" 

كفاءة برامج التطوير المهني للمعلمات، وأثرها في ديمومة الممارسات المتميزة في عمليتي التعليم والتعلم، وفي  •
 ، منها:عدة مشروعاتوقد عززت المدرسة ذلك بتطبيق  .والمفاهيم والمهاراتلمعارف االطالبات  كسابإ

  المتميزة التربوية االستفادة من الخبرات برفع الكفاءة المهنية للمعلمات، ب يعنى"شبكات التعلم"، وهو مشروع
 وقد ساهم في االرتقاء بأداء المعلمات في الدروس.للمعلمات ذوات الكفاءة بصورة ممنهجة، 

 االجتماعية، وقد ساهم  هن"مقهى السعادة"، وهو مشروع يعنى برفع الكفاءة المهنية للمعلمات، وتعزيز عالقات
 ، ونشر اإليجابية نحو التطوير.هنفي تبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين

  علمات ذوات من خالل دعم المرفع الكفاءة المهنية للمعلمات الجدد، يعنى ب"المعلمة القرين"، وهو مشروع
لديهن  وقد ساهم في تطوير الممارسات التعليميةالكفاءة لهن في الزيارات الصفية، والجلسات التطويرية، 

 بصورة فاعلة.

 
 

 التوصيات
خاصة المطبقة في قسمي الرياضيات،  - نشر المشروعات التربوية الرائدة، والممارسات التعليمية المتميزة بالمدرسة •

والمشاركة في  ،والعمل على إفادة المؤسسات التعليمية األخرى؛ لالرتقاء بمخرجات التعليم - ونظام معلم الفصل
 .2030الشاملة  تحقيق رؤية مملكة البحرين
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ألقسام نظام معلم الفصل، واللغة العربية، واللغة سد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات  •
 ز مصادر التعلم.اإلنجليزية، والعلوم، واختصاصية مرك

 

 

 " ممتازقدرة المدرسة االستيعابّية على التحسن" 
 

 مبررات الحكم
 

محافظة المدرسة على مستوى أدائها الممتاز  •
في وارتقاؤها ، الثالثعلى مدار دورات المراجعة 

من  "وتلبية االحتياجات الخاصة ،التمكين"مجال 
المستوى الجيد في المراجعة السابقة، إلى 

 المستوى الممتاز في هذه المراجعة.

، بأولويات التطوير روعي القيادة المدرسية الكبي •
عمليات التقييم الذاتي الدقيق إلى المستند 

واالستفادة من نتائجه في تطوير والشامل، 
بآليات  ة تنفيذهاالخطط المدرسية، ومتابع

 .واضحة
ى به في ذ  ت  ح  القيادة المدرسية كأنموذج ي  تميز  •

تأصيل المبادئ القيادية في العمل المدرسي، 
العمل بروح الفريق الواحد، وإعداد الصفوف ك

، والتشجيع على التنافسية الطموح القيادية للتغيير
لتركيز على فاعلية برامج التطوير وا، واإلبداع
 مما ساهم في نجاح المدرسة؛ للمعلمات المهني

في التغلب على التحديات التي تواجهها بكفاءة، 
في المتمثل سد نقص الموارد البشرية  خاصة

المعلمات األوليات ألقسام نظام معلم الفصل، 
العربية واإلنجليزية، والعلوم،  تينواللغ

 واختصاصية مركز مصادر التعلم.

تطابقت تقييمات المدرسة لمجاالت العمل  •
 التقييم الذاتي، واألحكامالمدرسي في استمارة 

التي توصل إليها فريق المراجعة في جميع 
 المجاالت.
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 المخرجاتجودة 
 

 ممتاز" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

الوزارية، االمتحانات تحقق الطالبات في  •
-2018واالختبارات المدرسية في العام الدراسي 

، نسب نجاح عالية في جميع المواد 2019
 %.100و ،%97األساسية، تراوحت ما بين 

ا في جميع تحقق الطالبات نسب إتقان مرتفعة جد   •
 ،%72المواد األساسية، تراوحت ما بين 

%، جاء أقلها في الرياضيات بالصف 100و
 .ا في العلوم بالصف األولالسادس، وأعاله

تتوافق نسب النجاح المرتفعة مع نسب اإلتقان  •
في جميع المواد األساسية، والتي تعكس بقوة 

في الدروس الممتازة  للطالباتالمستويات العالية 
شكلت الغالبية العظمى من والجيدة، التي 

 وانتشرت في جميع المواد األساسية، ،الدروس
، النسبة األكبر منهاالدروس الممتازة  مثلتو 

بالحلقة  في جميع دروس الرياضياتوتركزت 
دروس نظام معلم الفصل، خاصة ، وأغلب الثانية

، ومعظم المواد األساسية بالصفين الثاني والثالث
 بالصف السادس.

تكتسب الطالبات المعارف والمفاهيم والمهارات  •
 في دروس المواد األساسية، على النحو التالي:

 كتسبنها بصورة بارزةيالفصل: نظام معلم  -
، كالقراءة الجهرية، في جميع الصفوف

والتعبيرين الشفهي والكتابي، وتحليل 
وقراءة عناصر القصة في اللغة العربية، 

األعداد، وكتابتها، والجمع والطرح في 
كتسبنها بصورة يالرياضيات، في حين 

جيدة في العلوم، كاستنتاج الخصائص 
 على البقاء.التي تساعد الطيور 

، أغلبها بصورة جيدة كتسبنياللغة العربية:  -
كالقراءة الجهرية، وتطبيق القواعد النحوية  

بصورة في الصفين الرابع والسادس، و 
 ممتازة في الصف الخامس.

في متميزة بصورة يكتسبنها الرياضيات:  -
تنظيم جدول البيانات كجميع الصفوف، 

في الصف باستعمال جدول اإلشارات 
، وجمع الكسور العشرية وطرحهاالرابع، 

 في الصف السادس.والمقارنة بينها 
أغلبها بصورة جيدة،  كتسبنيالعلوم:  -

 كالتمييز بين أنواع التكي ف في الصف
بصورة ممتازة في الصف الخامس، و 

السادس، كالمقارنة بين أنواع البكتيريا 
 .البدائية والحقيقية

بصورة معظمها  نكتسبياللغة اإلنجليزية:  -
، جاء أفضلها في القراءة ممتازة وجيدة

الجهرية، والتحدث، والكتابة في الصفين 
جيدة كما في الثاني والسادس، وبصورة 

في حين يكتسبنها الصفين الرابع والخامس، 
، خاصة في الصف الثالث متفاوتةبصورة 
 الكتابة.

ا طالبات الحلقتين األولى والثانية استقرارً تحقق  •
نسب النجاح المرتفعة في جميع المواد في 

األساسية، على مدار األعوام الدراسية من 
 .2019-2018إلى  2016-2017
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في الدروس ومعظم  بصورة متميزة الطالباتتتقدم  •
الطالبات األعمال الكتابية، حيث برز فيها تقدم 

 – الالتي يشكلن الشريحة األكبر –المتفوقات 
 ستوى نفسهاإلثرائية، وبالمالبرامج في  لككذو 

تتقدم طالبات صعوبات التعلم في برنامجهن 
الخاص، كما تتقدم الطالبات ذوات التحصيل 

بصورة فاعلة في  - وهن الفئة األقل –األقل 
 الدروس والبرامج العالجية.

تكتسب الطالبات مهارات التعلم بصورة ممتازة في  •
خاصة دروس الرياضيات،  الدروس وخارجها،

في كتوظيف التكنولوجيا ونظام معل م الفصل، 
والقراءة  مهارات البحث عن المعلومات،تعزيز 

والتعلم الذاتي بتفعيل مشروع "الباحثة  اإلثرائية،
والتفكير  وإعداد التجارب العلمية،الصغيرة"، 

وقراءة المخططات  وحل المشكالت، ،الناقد
.المفاهيمية والجداول البيانية

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 التي تعزز من إنجاز الطالبات األكاديمي.الممارسات المتميزة تطبيق االستمرار في  •

 
 

  ممتاز"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

يتمتعن و  ،القويمبالسلوك الطالبات  تتحلى •
 ،باالنضباط الذاتي، وااللتزام بالقوانين المدرسية

المحافظة على مرافق المدرسة، وقيم العمل، ك
مسئولية عالية مع متطلبات بوالتعامل مواعيد، الو 

ا لمعلماتهن، ا كبيرً ، ويبدين احترامً الدراسة
من ؛ مما عزز في الدروس وخارجهاوزميالتهن، 

وقد عززت المدرسة  .باألمن النفسين شعوره
وعي الطالبات العالي بحقوقهن وواجباتهن 

، مثل الهادفة بتطبيقها البرامج اإلرشادية
 ."، و"بمواظبتي أتميز"قطافي"

، الوطنيةبالهوية  اكبيرً ا اعتزازً تظهر الطالبات  •
تجسد في مشاركتهن بتراث البحرين وثقافتها، و 

المتميزة في الفعاليات الوطنية، كمهرجان 
للتعريف  ؛و"اليوم الثقافي""البحرين أوال"، 

في  بالثقافات العالمية المختلفة، ومساهمتهن
كدعم الطالبات ذوات األعمال التطوعية، 

القيم  نتمثله علىعالوة ، االحتياجات الخاصة
ن آالقر بتعلم اهتمامهن و  ،السمحة اإلسالمية

ننا آ، و"قر "تراتيل" يمشروع، كما في الكريم
 العظيم".

تتميز الطالبات بشخصياتهن القيادية الواثقة،  •
في أدائهن للمواقف  برزالذي وحماسهن الكبير، 

إنجازاتهن في أنشطة التعلم عرض و التمثيلية، 
توليهن  عالوة على، منصة اإلبداع من التعاوني

"ساعي  كأدواراألدوار القيادية في الدروس، 
"المذيعة وفي تقديم البريد"، و"الباحثة الصغيرة"، 

إلى إضافة برامج اإلذاعة الصباحية، الصغيرة" 
 المرشدة"، مثل ق المدرسيةوالفر  اللجان قيادتهن
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وتحملهن ، لكتروني"إل"، و"الفريق االصغيرة
 الذي عززته المدرسة ؛ األمرباقتدارالمسئولية 

يساهم مجلس و بمشروع "قائدات اإلبداع"، 
 وصنع القرارات ،المبادراتطرح الطالبات ب

 تنظيم اللقاءكبدعم الفعاليات المدرسية،  الخاصة
 المطور.

وتظهر قدرتهن على تتواصل الطالبات بفاعلية،  •
للوصول إلى الحلول، في  اآلراء واألفكارتبادل 

يعبرن عن آرائهن و أنشطة التعلم الجماعي، 
، "الصحافة"وحاجاتهن بإيجابية في مقابالت لجنة 

نقل خبراتهن وتعليم زميالتهن، بتقديم ل يسعينو 
 .((Mine Craftورشة ك، الورش التدريبية

تهتم الطالبات بصحتهن النفسية والجسدية، حيث  •
مثل ، التوعوية الصحيةالمشروعات يساهمن في 

 للمشاركة فييبادرن و  "،صحتي في غذائي"
فعاليات مركز اللياقة البدنية، كمشروع "ال 

البيئية،  المشروعاتو نعم للوزن المثالي"،  ،للسمنة
مثل: "أميرات البيئة"، و"تدوير القوارير 

 .لتنفيذ أعمال فنية ؛البالستيكية"
تتنافس الطالبات بروح عالية في الدروس  •

مراكز متقدمة في المسابقات،  نوخارجها، ويحقق
في مسابقة فن الطفل،  ن بالميدالية الذهبيةكفوزه

المعرض القرائي، بعرض إبداعات ويشاركن في 
ملتقى البحث قارئة من الحلقة األولى، وفي 

لحل  ؛البحوث اإلجرائية بتنفيذالعلمي، 
ا بيد نضع لالزدحام حد".المشكالت، مثل "يدً 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الممارسات المتميزة التي تعزز من التطور الشخصي، والمسئولية االجتماعية للطالبات.تطبيق االستمرار في  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

توظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم  •
شائقة، سمتها التنوع والفاعلية، برز فيها 

، كإستراتيجات بالمادة العلميةالكبير إلمامهن 
التعلم باللعب، ولعب األدوار، والتعلم التعاوني 

م التعل  المنظم، واالستقصاء الموجه، و 
شارك"،  ،زاوج ،أسلوب "فكرباالكتشاف، و 

؛ يةميتعلعملية الا للفيها محورً  وكانت الطالبات
وساهمت في إكسابهن المعارف والمفاهيم 

 والمهارات في الغالبية العظمى من الدروس.

تستثير المعلمات دافعية الطالبات نحو التعلم،  •
باستثمارهن األمثل للموارد والمصادر التعليمية 

والسبورات الفردية، الجاذبة، كالسبورة الذكية، 
عالوة واألفالم التعليمية، والمجسمات العلمية، 

في األلعاب  البطاقات التعليميةعلى توظيف 
 في عمليات العد. (Denz Cut، و)القرائية

تتميز إدارة المعلمات للدروس، بالتخطيط  •
الفاعل للمواقف التعليمية، والتسلسل عند عرض 

والربط باألمثلة،  هاالمادة العلمية، وتعزيز 
أنصاف كالربط بين  ،ن الموادالمنطقي بي

نية الخاصة آاألعداد في الرياضيات واآليات القر 
 في أنشطة التعلمدمج الطالبات و بالميراث، 

، متميزةبأساليب وتشجيعهن تحفيزهن ب، المتنوعة
ومنحهن الهدايا كتفعيل سباق المجموعات، 

الرمزية، وشريط النقاط، واأللقاب الفخرية، مثل 
واستثمار "أميرات القراءة"، و"ملكة التحدي"، 

في تحقيق أهداف  عالية وقت التعلم بكفاءة
 التعلم.

بتوظيف أساليب تقي م المعلمات أداء الطالبات،  •
المتنوعة والفاعلة،  ؛التقويم التكويني المستمر

رية والشفهية، الفردية كالتقويمات التحري
والجماعية، والتقويم باألقران، والتقويم الذاتي، 

في تلبية االحتياجات  هويستفاد من نتائج
، من خالل المختلفة فئاتهنبالتعليمية للطالبات 

ومتابعة أدائهن،  ،المستمرةتقديم التغذية الراجعة 
تفعيل أدوار إضافة إلى وتصويب األخطاء، 

الطالبة المعلمة"، "الطالبات المتفوقات، مثل 
والمجموعات المرنة في و"الطالبة المصححة"، 

لطالبات امساندة ل ؛التقويم الختامي المتمايز
 .ذوات التحصيل األقل

من  ومتنوع بكم وافرتكلف المعلمات الطالبات  •
مخطط لها، الكتابية العمال األمهام و النشطة و األ

وتحدي القدرات، ويتم  التمايز  فيها ي راع ى التي 
، بصورة منتظمة ومتابعتها تصويبها وتدقيقها

زة بالعبارات التشجيعية، والتغذية الراجعة ز  ع  م  الو 
خاصة في نظام معلم الفصل،  المميزة حولها،

 .والرياضيات، ومعظم أعمال اللغة اإلنجليزية
ة تتحدى المعلمات قدرات الطالبات بدرجة كبير  •

في المواقف التعليمية، بطرح األسئلة المفتوحة، 
كالعصف وتنمية مهارات التفكير العليا لديهن، 

وتصميم الخريطة المفاهيمية ، الذهني والتحليل
في نظام معلم الفصل، وتوظيف االستقصاء 
وحل المشكالت في إيجاد الحلول والبدائل في 

العلمي،  االستنتاجو الناقد،  الرياضيات، والتفكير
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والمقارنة في العلوم، والطالقة اللغوية، واكتشاف 
 .األخطاء في اللغة العربية

توظف المعلمات التكنولوجيا بصورة ممتازة في  •
 ؛(Class Dojoكتوظيف برنامج )الدروس، 

البوابة التعليمية،  لتحفيز الطالبات، وتفعيل
 QRوأدوات التمكين الرقمي المتنوعة، مثل )

Code(و ،)Plickers(و ،)Zip Grade ،)

(؛ في تقييم Quizalize(، و)Kahoot (و
 .الطالباتأداء 

في أنشطة التعلم ذات تراعي المعلمات التمايز  •
 ةالمستويات المختلفة، في الدروس الممتاز 

تنوع  حيث تحرص المعلمات على والجيدة،
األنشطة التقويمية، التي تتناسب مع قدرات 
الطالبات وفق الذكاءات المتعددة وأنماط التعلم، 
كما في دروس الرياضيات ونظام معلم الفصل. 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الممارسات المتميزة التي تعزز من عمليتي التعليم والتعل م.تطبيق االستمرار في  •

 
 

 ممتاز" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

تلبي المدرسة االحتياجات التعليمية للطالبات  •
بصورة متميزة، بتطبيقها العديد من البرامج 

العالجية واإلثرائية، حيث تدعم والمشروعات 
 الطالبات المتفوقات في برنامج التفوق والموهبة

بتطبيقها مشروعي "البحث العلمي"، ، الفاعل
 تقدم وتتابع بعناية فائقةو"حل المشكالت"، 

برنامجهن الخاص، طالبات صعوبات التعلم في 
وتدعمهن بتطبيق المشروعات الريادية، مثل 

كما "القراءة المنزلية"، وسلسلة "أنا أشاهد، وأقرأ"، 
، بتطبيقها تساند الطالبات ذوات التحصيل األقل

مثل  ،الواضح وقياس أثرها، المشروعات الداعمة
ا نتعلم"، و"قادرة على النجاح"، "معً 
 .(Spelling Beeو)

تلبي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالبات،  •
بتقديم المساعدات المادية، كتوفير الزي 

تهيئة الطالبات الجدد بتنفيذها "أسبوع و المدرسي، 
، وتحظى الطالبات برعاية متميزة المتنوع التهيئة"

كدعم الطالبات عندما تكون لديهن مشكالت، 
تنفيذ و  ،"االبتسامة"من قبل لجنة ا نفسي  اليتيمات 

ومشروعات السلوك، مثل: الحصص اإلرشادية، 
دراسة و  "كاميرا القيم"، و"نجمة األخالق"،

الحاالت الخاصة، ومتابعتها وعالجها، كعدم 
 .الدراسةاالنتظام في 

ا كثيرة تتيح األنشطة الالصفية المتنوعة فرًص  •
 ،واهتماماتهن ،لتعزيز خبرات الطالبات ؛هادفة

كأنشطة ما قبل الطابور ومواهبهن المختلفة، 
بقيمي ترتقي و" مثل "المقهى القرائي"، والفسحة،

في ، مثل "وفعاليات األسابيع الثقافية"، علومي
، "أسمو بموهبتي" يومشروع، التقانة سعادة"

فيها  والمسابقات التي يحرزن و"الكاتبة الصغيرة"، 
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"، و"كرة القصة القصيرةمتقدمة، كمسابقة "مراكز 
عن إعدادها الطالبات للمراحل  الطائرة"، فضاًل 

بتنظيم الزيارات الصفية، ، من التعليم التالية
 .للطالبات ةوزيارة المدارس اإلعدادية المستقبل

توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسباتها،  •
بمتابعة صيانة مبناها، والمقصف المدرسي، 

عملية اإلخالء، درب الطالبات على وت
، هنعملية انصراف موتنظاإلسعافات األولية، و 

إضافة إلى تنفيذها بأمان، وركوبهن الحافالت 
حصر و الفعاليات الصحية، كالمعرض الصحي، 

ومتابعتها بعناية من  ،المزمنةلحاالت المرضية ا
 ، كأمراض الربو. قبل الممرضة

بفاعلية، تدعم المدرسة الطالبات ذوات اإلعاقة  •
في برنامج ا وشخصي  ا هن أكاديمي  تساندحيث 

الفعاليات في مشاركتهن  تعززو صعوبات التعلم، 
المهرجان الرياضي لذوي اإلعاقة، ك المدرسية،

 احتياجاتهنتلبي و ، "األسبوع الخليجي للمعاق"و
لطالبة تعاني من كرسي خاص  توفيرالالزمة، ك

للطالبات البيئة التعليمية  وتهيئة، مشكلة جسدية
 ذوات اإلعاقة الحركية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الخاصة. هناحتياجاتوتلبية  ،تعزز من تمكين الطالباتالممارسات المتميزة التي تطبيق االستمرار في  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية على اإلبداع  •
والتميز في األداء، وجودة المخرجات، وقد 

العمل ت رجمت بصورة ممتازة في جميع مجاالت 
 المدرسي.

تتميز القيادة المدرسية بإلمامها بجوانب القوة،  •
وتلك التي تحتاج إلى تطوير، ووعيها الكبير 
بأولويات التحسين والتطوير؛ نتيجة توظيفها 
أدوات التقييم الذاتي الدقيق والشامل، باستخدامها 

مستفيدة من تحليل الزيارات (، SWOTتحليل )
 بحرينية المتميزة،الصفية، ومشروع المدرسة ال

وتوصيات المراجعة السابقة، في ترتيب مصفوفة 
األولويات، وتطوير الخطة اإلستراتيجية، التي 

 تضمنت مؤشرات أداء واضحة ودقيقة.

تظهر استمارة التقييم الذاتي التطابق في تقييم  •
المدرسة لمجاالتها، واألحكام التي توصل إليها 

 فريق المراجعة في جميع المجاالت.
تتابع المدرسة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، والخطط  •

التشغيلية لألقسام بدقة وكفاءة، موظفة آليات 
واضحة ودقيقة، كإعداد التقارير الكمية والنوعية، 
والوقفات التقويمية المنتظمة، ومناقشتها باستمرار 

فريق التحسين الداخلي؛ مما كان في اجتماعات 
ت األداء، له األثر الواضح في تتبع مؤشرا

 وديمومة الممارسات المتميزة في المدرسة.
في  ترتقي القيادة المدرسية بأداء معلماتها •

 التدريبيةالورش  فتقدم لهنالمواقف التعليمية، 
الفاعلة، مثل "التقييم من أجل التعلم"، و"مهارات 

الزيارات  وتنظمالقرن الحادي والعشرين"، 

فادة من باالستلزيارات التبادلية، االصفية، و 
"شبكات تفعيلها عن  فضالمجتمعات التعلم، 

مشروع "مقهى التعلم" بين األقسام األكاديمية، و 
احتضانها البارز للمعلمات الجدد، السعادة"، و 

وتستمر في متابعة عبر مشروع "المعلمة القرين"، 
مما ساهم في جودة  ؛في الدروس أثر هذه البرامج

 الممارسات التربوية في عمليات التعليم والتعلم.
ذى به في ت  ح  ا ي  تعد القيادة المدرسية العليا أنموذجً  •

التشاركية  أالمبادئ القيادية، بانتهاجها مبد ترسيخ
في اتخاذ القرارات، والعمل بروح الفريق الواحد، 
والعمل اإلداري وفق منظومة عمل متكاملة، 

ذوات  المعلمات من صفوف قيادية طموحة وإعداد
نظام  الكفاءة، للقيام بمهام المعلمة األولى ألقسام

العربية واإلنجليزية،  تينمعلم الفصل، واللغ
اختصاصية مركز مصادر التعلم، و والعلوم، 

التقويم "تولي رئاسة اللجان المدرسية، كلجنة و 
منتسباتها نحو اإلبداع  تحفزكما  "،الذاتي

بتكريم ، التطويرية والتنافس، وطرح المبادرات
المتميزات في الزيارات الصفية، والتعليم 

 .لكتروني، واالنضباطإلا
توظف المدرسة مواردها التعليمية ومرافقها  •

لدعم العملية التعليمية، وتعزيز خبرات  ؛بكفاءة
الطالبات، كما في توظيف الصالة الرياضية، 

تبري العلوم والحاسوب، ومركز مصادر ومخ
التعلم، في تفعيل الدروس، وإعداد األسابيع 
 الثقافية، وإقامة المعارض، وتنفيذ المشروعات

لكتروني إلتوظيف الصف ا عن ، فضاًل التربوية
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في تدريب المعلمات على توظيف األدوات 
الرقمية في الدروس، وتنفيذ المسابقات 

"االمتحانات الوطنية" ، كمسابقة ةلكترونيإلا
 (.Quizalizeباستخدام برنامج )

تثري المدرسة خبرات طالباتها بشراكتها المستمرة  •
الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي، كتعاونها 

، وزارة الصحة في تنظيم المعرض الصحيمع 

مركز الموهوبين في احتضان الطالبات ومع 
الموهوبات، كما في ورشة "الكتابة اإلبداعية"، 

ل أدوار مجلسي األمهات يتفع إضافة إلى
والطالبات في تنفيذ الفعاليات المدرسية، 
كاالحتفال بيوم المرأة البحرينية، وتفعيل ركن 

 المهن.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الممارسات المتميزة في مجال القيادة واإلدارة والحوكمة. طبيقستمرار في تاال •
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 السهلة االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Sehlah Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1986 سنة التأسيس

 455مجمع  - 39طريق  - 100مبنى  العنوان

 بوقوة/ الشمالية المدينة/ المحافظة

 17404883 الفاكس 17405131 17400086 أرقام االتصال

 sahlah.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 - - 

 575 المجموع 575 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .تنتمي معظم الطالبات 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 4 3 3 3 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )
الثاني 

(11) - 

الثالث 
(12) - 

 ( فنية1( إداريات، و)7) عدد الهيئة اإلدارية

 45 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية التدريسلغة 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 14                                                                                  2019نوفمبر  14-12 - السهلة االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

 ( سنوات6) في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية امتحانات •

 .بالصف السادس
 الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. االمتحانات •

 - وجدت(االعتمادية )إن 

-2019نظام معلم الفصل في العام الدراسي الحالي قسم ( معلمات في 4) تعيين •  المستجدات الرئيسة في المدرسة
2020. 

 


