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  المقدمة
 

إجراء هذه المراجعة بقامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب 
األخرى،  نشطةألوقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، وا مراجعين، سبعةأيام من قبل  ثالثةعلى مدار 

والوثائق المهمة األخرى، فضاًل  ،وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسةالمكتوبة وغيرها،  طلبةواالطالع على أعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من  بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور. موظفينمع ال مقابالت التي تجرىالعن 

  نتائج، وما أصدروه من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    6 جيد  0 ممتاز
 

 
 

   على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 نوي/ثاال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  0 - - 0
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 0 - - 0
 التعليم والتعلم 0 - - 0

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 0 - - 0  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 0 - - 0

  ة االستيعابية على التحسن القدر  0
 الفاعلية العامة للمدرسة 0

1 

2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة               األولى الدورة         
     (2002 – 2011)               (2011 – 2014)                (2012 – )... 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 مقابل التقديرات يالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

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

 الغالبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم  األغلبية العظمى

 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 قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  تحقيق المدرسة تقدًما متميًزا في مستوى أدائها خاصة
مجالي: إنجاز الطالبات األكاديمي، والتعليم في 

 والتعلم.
  وآليات   ،واضح   وفق نظام   ،الممنهجاإلداري العمل 

 عن ، فضاًل في التخطيط والمتابعة ومنتظمة   دقيقة  
التقييم الذاتي الشامل والدقيق لكافة جوانب العمل 

ودقة  قوةستراتيجي بالز التخطيط اإلوتمي   ،المدرسي
لهام القيادة العليا الكبير لمنتسبات و  ،مؤشرات األداء ا 
 .بقدراتهن المدرسة وثقتها

 ا في جميع ق الطالبات نسب نجاح مرتفعة جدً يتحق
 ،تتوافق مع نسب اإلتقان المرتفعة ،المواد األساسية

في الدروس  ةيالحقيق وتعكس مستويات الطالبات
والجيدة التي شكلت أكثر من ثالثة أرباع  ،الممتازة

بدرجة أكبر في  فيها تمركز التميزالتي الدروس، 
  .دروس نظام معلم الفصل

  ًومشاركة الغالبية العظمى منهن ، اانسجام الطالبات مع
 ،وثقة عالية بالنفس في أنشطة الدروس ،بحماس كبير

تحليهن إضافة إلى الحياة المدرسية، برامج وفعاليات و 
وفهمهن العميق لتراث البحرين  ،السلوك القويم

 وقدرتهن العالية على العمل الذاتي. ا،تهوثقاف
  توظيف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة في

عدد كبير من الدروس ال سيما دروس نظام معلم 
زهن في وتمي   ،نجليزيةوبعض دروس اللغة اإل ،الفصل

وأساليب التقويم  ،توظيف الموارد والمصادر التعليمية
  .المتنوعة
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 والشخصية المقدمة  ،التعليميةبرامج المساندة  تميُّز
طالبات باستثناء دعم  ،بمختلف فئاتهن للطالبات

لم يكن بالمستوى نفسه، إضافة  صعوبات التعلم الذي
 ،متميزةالحياتية بصورة   ت الطالباتمهارا تعزيز إلى

األنشطة الالصفية نطاق واسع من  وتقديم المدرسة
 .واهتماماتهن ل الطالباتميو تتوافق و التي 

 الكبير ُحُظو المدرسة برضا الطالبات وأولياء أمورهن 
 عما تقدمه.

 

 
 أبرز الجوانب اإليجابية

  الخدمات و جميع جوانب العمل ز في واستمرار التمي   ،االرتقاءالنظام المتميز في التخطيط والمتابعة؛ مما ساهم في
 مثل: ،التي تقدمها المدرسةالمدرسية 

 التعلُّم باللعب"مثل:  ،ف المعلمات في الغالبية العظمى من الدروس إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلةيتوظ"، 
ستراتيجية إلى جانب إوبالمشروعات،  "التعلم باالكتشافو" ،"تعلم التعاوني المتمايزالو"، "تمثيل األدوارو"

 "مسرحة المناهج"شارك" و...  "فكر ... زاوج
  حدى اإلستراتيجيات إالذي يتبنى الرائد "تميز وعطاء"  مشروعبتنفيذ المهنية للمعلمات كفاءة الرفع

 .عليها هنتكثيف تدريبيقوم بو  ،التعليمية في كل عام دراسي

  عدادها صفوًفا لهامها الكبير لمنتسبات المدرسة، وا   قيادية.وعي القيادة العليا بالواقع المدرسي، وا 

 التقدم الممي ز على  عالوةً والوطنية،  ،والوزارية ،المستويات المرتفعة التي تحققها الطالبات في االمتحانات المدرسية
 الذي حققنه في الدروس. 

  ،ن بحماس كبيرمشاركتهتهن على العمل الذاتي، إضافة إلى ر وقدثقة الطالبات العالية بأنفسهن، وانسجامهن مًعا 
 :، كما فيفي الحياة المدرسية جًدا

  ُــــ:ك ،زة في المشروعات المعززة للقيم األخالقيةمي  مشاركتهن الم ، خالق"و"أميرة األ ،نسة خلوقة"اآل" ـ
 و"صندوق جدتي" القصصي   

 فراشات الحاسوبيات" في تصميم الدروس اإللكترونية، وتدريب زميالتهن على البرامج ال" طالبات مشاركة
 آرائهن. ءة؛ إلبدايمع استمارات المدرسة اإللكترونهن تفاعلمتابعة و  التفاعلية،

 تميُّز  ، معالءم وميول الطالبات واهتماماتهنالالصفية المتنوعة التي تت ، والبرامجتقديم نطاق واسع من األنشطة
 مثل: المقدمة للطالبات بفئاتهن المختلفة، والعالجية،  ،والتعزيزية ،اإلثرائية – ، والمساندةبرامج الدعم

 لتعزيز السلوك اإليجابي ؛و"ملكة االنضباط" ،مثل: "وردة الصف" ،البرامج اإلرشادية السلوكية الوقائية 
   و"بناء مهارات التفكير  ،ق إبداعية"ائ"حوارات مستقبلية لحل المشكالت بطر  :البرامج اإلثرائية، كبرناَمجي

 المتفوقاتللطالبات اإلبداعي" 
  أنا  مثل: ،التي تصقل مواهبهن مشاركاتهن في البرامج الحرص على عبر اتبو الموهالطالبات احتضان"

 و"موهبتي سر تميزي"  ،تحدى قدراتي"أ
 و"أنا أرتقي في اللغة العربية ،: "بقدراتي أرتقي"ضمن برناَمجي   الطالبات ذوات التحصيل المنخفض دعم"  . 



 

 الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب 

 4                                                                                                6106أبريل  6- 4- البالد القديم االبتدائية للبنات مدرسة -تقرير المراجعة 

 التوصيات
 الصفية المتميزة في  تال سيما الممارسا –في تطبيق الممارسات المتميزة في شتى المجاالت المدرسية  االستمرار

 في مملكة البحرين. بها والتعليمية األخرى ،قسم نظام معلم الفصل، والعمل على إفادة المؤسسات التربوية

  بصورة  طالبات صعوبات التعلم تعلماالستفادة من الممارسات التربوية والمشروعات الرائدة في المدرسة في تفعيل
 ؛ لالرتقاء بها إلى المستويات المتميزة.أكبر

 سد  النقص في: 
 واللغة اإلنجليزية  ،العلوم :لقسميالمتمثل في المعلمات األوليات  الموارد البشرية 
 كالصالة الرياضية، ومختبر العلوم، والمرسم. ،المرافق التعليمية 

 
 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
  

 مبررات الحكم
 

 التخطيط عمليات  زتمي  و  وشموليته، ،دقة التقييم الذاتي
وضوح مضامين رؤية المدرسة و  ،ستراتيجياإل

تضافر الجهود مع التشاركية لدى منتسبات المدرسة، 
دقيقة  عمل وآليات ،منهجيةباعتماد  ؛لتحقيقها

 ومنتظمة في التخطيط والمتابعة. 
 لهامها الفكر الكبير  التطويري للقيادة العليا، وا 

عدادها صفوف قيادية داعمة  لمنتسبات المدرسة، وا 
نها من األمر الذي مك   ؛واعتمادها التشاركية ،للتطوير

ألكاديمي والتعليم والتعلم االرتقاء بمجالي اإلنجاز ا
 .للمستوى المتميز

  في مواجهة  تنجح التيتميُّز الممارسات اإلدارية
 التحديات التي تمثلت في: 

 النقص في الموارد البشرية، المتمثل في: 
العلوم، واللغة  :لقسميالمعلمات األوليات 

 اإلنجليزية 
النقص في المرافق التعليمية كالصالة الرياضية،  -

 العلوم، والمرسم.ومختبر 
  التطابق الكبير بين األحكام التي خلص إليها فريق

وما أصدرته المدرسة من تقييمات على  ،المراجعة
أدائها في معظم المجاالت حسب ورودها في استمارة 

 التقييم الذاتي.
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  المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُنسب  في الحلقتين األولى والثانية طالباتالق حق  ت
االختبارات المدرسية في  اجدً  نجاح مرتفعة

المواد األساسية في جميع واالمتحانات الوزارية في 
 %41ما بين  تتراوح 6102-6101العام الدراسي 

  .011و
  ُنسب إتقان  مرتفعة في الحلقة األولى ق طالبات حق  ت

 ،%87بين ما  تجميع المواد األساسية تراوح
لصف با الرياضياتكان أقلها في مادة ، %42و

 ،لصف األولبانجليزية أعالها في اللغة اإلو  ،الثاني
 ،مرتفعة قان  إتق طالبات الحلقة الثانية نسب حق  كما تُ 

ا في الغالبية العظمى من المواد األساسية ومرتفعة جدً 
أقلها في اللغة  ، جاء%40و %20بين ما تراوحت

وأعالها في العلوم  ،نجليزية في الصف السادساإل
هذا، باستثناء نسبة اإلتقان المتوسطة  ،الصف الرابعب

 الرياضياتفي  نفسهطالبات الصف  تهاقق  حالتي 
 .%22والتي بلغت 

  مع نسب النجاح نسب  - بدرجة كبيرة -تتوافق
مى من المواد ظفي الغالبية الع ةاإلتقان المرتفع

مستويات الطالبات في  وتعكس بدورها ،ساسيةاأل
أكثر من ثالثة والجيدة التي شكلت ، الدروس الممتازة
 بدرجة أكبرت الممتازة منها ركز متو ، أرباع الدروس

  .في دروس نظام معلم الفصل
  تستقر نسب النجاح عند مستوياتها المرتفعة في جميع

المواد األساسية خالل الثالث سنوات المتتالية من 
 .6102-6101العام إلى  6102-6106العام 

 والجيد  ،تتقدم الطالبات بصورة تتراوح ما بين الممتاز
واألعمال الكتابية،  ،ة العظمى من الدروسيفي الغالب

وبعض  ،معلم الفصل نظام وأعمال ال سيما دروس
 نجليزية.دروس اللغة اإل

  طالبات المهارات الالغالبية العظمى من تكتسب
 :ينالتعبير ك ،بدرجة ممتازةفي اللغة العربية األساسية 

وتوظيف القواعد  ،، والقراءة الجهريةيوالكتاب ،يهالشف
الصف في كتابة الهمزة المتوسطة  :، مثلمالئيةاإل

مهارات تميزهن في اكتساب لى إإضافة ، الخامس
والمهارات  ،وترتيبها في الحلقة األولى ،جمع األعداد

ومساحة ، حساب محيط المستطيلك ،الجيدة الهندسية
حداثي في واالنسحاب على المستوى اإل ،المثلث

وكذلك المعرفة العلمية الجيدة لحاالت  ،الحلقة الثانية
دائرة وال ،والتغيرات الفيزيائية ،وتحوالتهاالمادة 

مهارات التجريب العملي في لى إ إضافةً  ،ةبائيالكهر 
ا في متفاوتً تقان الطالبات إفي حين ظهر  ،العلوم

ال سيما في لقواعد النحوية في اللغة العربية توظيف ا
في التعبير الكتابي في اللغة و  ،الصف الرابع

  في الصف الخامس. ، خاصةنجليزيةاإل
  الطالبات على اختالف تتقدم الغالبية العظمى من

الموهوبات والمتفوقات  بصورة ممتازة، خاصةً  فئاتهن
 ،المدرسة طالباتالشريحة األكبر من  نيمثل الالتي

ذوات الطالبات التقدم الكبير الذي تحققه إلى إضافًة 
؛ نتيجة المنخفض خارج الصفوف التحصيل

بخالف  المشروعات الداعمة التي تنفذها المدرسة،
بعض الدروس، في هذه الفئة حققه تالذي قل األالتقدم 

 .طالبات صعوبات التعلم في برنامجهن الخاصو 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 م ذوات التحصيل المنخفض في الدروس. الذي تحققه طالبات صعوبات التعلم في برنامجهن الخاص، وتقد   التقدم 

 
 

  ممتاز" للطلبة الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُكبير   شارك الغالبية العظمى من الطالبات بحماس  ت 
الحياة الدروس وفي  أنشطةبالنفس في  عالية   وثقة  

 التمثيلية المواقف فيالبارزة المدرسية، كمشاركتهن 
وقيامهن بأدوار الطالبة  ،منهجةللنصوص المُ 

 ،وقيادتهن الفاعلة لمجموعات التعلم ،المعلمة
في  بطالقة عن آرائهن التعبيرزهن في تمي  و 

وفي استطالعات  المناقشات الجماعية الهادفة،
 تواصلهن المتميزعلى  عالوةً  لكترونية،الرأي اإل

المجلس الطالبي، وفي  في مشاركاتهنخالل  مًعا
كتقديمهن  ،الطالبيةاألنشطة الالصفية واللجان 

الفسحة  برامج هنوتفعيل ،برامج اإلذاعة الصباحية
ل حم  ت عن فضاًل الثقافية "فسحتي متعتي"، 
طالبات النظام عبر "المرشدات الصغيرات" و 

 ،متابعة حفظ النظام مسئولية "أم الخير"شخصية 
في تعزيز  ""صديقات المكتبة الطالبات عاونتو 

على  إضافةً  ،لزميالتهنمهارات البحث والتعلم 
العديد  المراكز المتقدمة فيالطالبات بعض ز احر إ

الداخلية الرياضية والثقافية المسابقات  من
 :تي  األول في مسابق كتحقيقهن المركزوالخارجية، 

  وكرة الطائرة. ،الخطابة
 تتحلــى الطالبــات بالســلوك الحســن القــويم، ويتصــرفن 

ـــــ ـــــام ا بانســـــجام  مًع ـــــدر  و  ،ت  ،المســـــئوليةمـــــن  عـــــال   بق
 ،نــدرة المشــكالت الســلوكيةفــي  ذلــكوضــح والــوعي، 

ـــزة م  ، ومشـــاركتهن المُ لمعلمـــاتهنالكبيـــر واحتـــرامهن  ي

:زة للقيم األخالقيـة كمشـروعفي المشروعات المعز    ي 
ومشــــــــروع ، خــــــــالق"و"أميــــــــرة األ ،نســــــــة خلوقــــــــة""اآل

ــــا "صــــندوق جــــدتي" القصصــــي ؛ ممــــا انعكــــس إيجاًب
 النفسي.باألمن على شعورهن 

  ُلتراث البحرين وثقافتهاا عميقً ا الطالبات فهمً ظهر ت، 
المهرجانات حماس في بمشاركاتهن في ل تمث  

لبناء  ؛"أهتم بصحتي، مثل: واالحتفاالت الوطنية
والمشاركة في قراءة  ،و"فرحة وطن" ،وطني"

 ،وفعالية "الحية بيه" ،القصص في الركن الشعبي
 ،قبل الطابور الصباحي "األلعاب الشعبية"ولعب 
للقيم اإلسالمية من  فهمهن الطالبات ترجمتُ كما 

في األنشطة  نومشاركته الحسن، نخالل سلوكه
ا لنلبي النداء الرباني"، والفعاليات الدينية، مثل: "هي  

 ومسرحية "بر الوالدين".
 في  لى المدرسةإالحضور المنتظم الطالبات  تلتزم

زته المدرسة الذي عز  مر األ ؛المواعيد المحددة
 ،اقة المبكرة""السب   :ي  كبرنامج ةد  ببرامج ع  

، إلى ز صفي"أمي   ،و"بانضباطي في الحضور
اتباع آلية و  ا،أكثر الصفوف انضباطً تكريم جانب 

في  تقل الحضورإال أن نسب  الجرس المتقطع،
  الخاصة.بعض المناسبات 

  ُبرزت ،اذاتيً على التعلم  عاليةً  ظهر الطالبات قدرةً ت 
 ،التجارب العلميةوتنفيذهن  ،البحوثفي إعدادهن 

 ،والمطويات ،الخرائط الذهنية هنوتصميم
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والتصويب الذاتي في  ،القواميس هنوتوظيف
مشاركتهن في مشروع إلى  إضافةً  ،الدروس
هن استخدامإلعادة تدوير النفايات، و  ؛"سكامبر"

عداد الشبكة العنكبوتية  في حل الواجبات، وا 
 اإللكترونية.الدروس 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في المناسبات الخاصة بصورة أكبر. لمدرسةا الحضور إلى الطالبات التزام 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُمن الدروس ف المعلمات في الغالبية العظمى وظ  ت
م التعلُّ "مثل:  ،إستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة

تعلم التعاوني الو" ،"تمثيل األدوارو" ،"باللعب
لى إ وبالمشروعات، "التعلم باالكتشافو" ،"المتمايز
؛ ... شارك" زاوج ... ستراتيجية "فكرإجانب 
استمتاع الطالبات بأجواء  في كبيرة   بدرجة   ساهمت
العلمية، المهارات  كتسابامن وتمكينهن  ،التعلم

 المعارف والمفاهيملى جانب واألدبية، والحياتية، إ
ال سيما  ،في عدد كبير من الدروسبصورة متميزة 

وبعض دروس اللغة  ،دروس نظام معلم الفصل
 نجليزية.اإل

  ُـــــــت التعليميـــــــة والمصـــــــادر المعلمـــــــات المـــــــوارد ف وظ 
، اإللكترونيــــــــةكـــــــــالعروض المتاحــــــــة فــــــــي المدرســــــــة 

الســـــــــبورات و  ،والبطاقـــــــــات التعليميـــــــــةوالمجســـــــــمات، 
ا توظيًفــ واألركــان الصــفية الذكيــة، واألفــالم التعليميــة،

 ،بالعبــارات التشــجيعيةويــتم تحفيــز الطالبــات  ،فــاعاًل 
واالحتفـــــــــاء ، ولوحـــــــــات النجـــــــــوم ،والهـــــــــدايا الرمزيـــــــــة

كـــان لـــه  األمـــر الـــذي ؛بأعمـــالهن الفرديـــة والجماعيـــة
مشـــاركتهن تعزيـــز و  ،هنفـــي جـــذب انتبـــاه فاعـــل   دور  
   .تعلمهنو 

   اإلدارة الصفية زت الغالبية العظمى من الدروس بتمي
التخطيط الدقيق للموقف الفاعلة المنتجة؛ من حيث 

واإلرشادات، والتسلسل  وضوح التعليماتو  ،التعليمي
وقت  ، واستثمارفي شرح جزئيات الدرس المنطقي
الفردية والثنائية والجماعية في تقديم األنشطة التعلُّم 

 المتمايزة.

  توظفها المعلمات بين التي  تقويم  أساليُب التتنوع
لى إ والتكوينية، ،والتحريرية ،الشفهيةالتقويمات 
 ،قرانوتقويم األالمالحظة الُمنظمة، جانب 

 والتقويمات الحديثة المرتبطة بأدوات التمكين الرقمي
 ؛(QR Code) رمز االستجابة السريعة :مثل

تلبية احتياجات الطالبات  وتستفدن من نتائجها في
ال سيما الطالبات  – التعليمية بمختلف فئاتهن

في  ،والطالبات ذوات التحصيل المتوسط ،المتفوقات
مة قد  الوقت الذي تفاوتت فيه المساندة التعليمية المُ 

ذوات التحصيل المنخفض في عدد قليل لطالبات ل
 من الدروس.

  ُالطالبات معظم مهارات التفكير العليا لدى  ىنم  ت
، كالتفكير الناقد، وحل المشكالت ،جيدةبصورة 

 ،الرئيسة للنصوص القرائية واستنباط األفكار
وتخمين  ،القوانين العلميةو  ،القواعد النحويةاستنتاج و 

كما في  ،حداثيات بعد االنسحابوتعيين اإل ،النواتج
الطالبات أداء م تقيي إضافة إلى، دروس الرياضيات

 .هنجاباتإونقد  ،زميالتهن
 من  كبير   قدرات الطالبات في عدد   المعلماتُ  ىتحدت

 مستوى التدرج فيو  ،بتوجيه "أسئلة التحدي" ؛الدروس
وفي بعض األنشطة  ،األسئلة الشفهية الموجهة

 أنشطة تعليميةب ف الطالباتكل  تُ كما ، االستهاللية
في مختلف المواد  متمايزة واجبات منزليةمتنوعة، و 

الدراسية، ويتم متابعتها بالتصويب المنتظم شبه 
 .الداعمة لتعلمهنراجعة التغذية الالدقيق، وتقديم 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  .تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالبات، بصورة أكبر 

 ذوات التحصيل المنخفض.لطالبات المساندة التعليمية المقدمة ل 
 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ُبمختلف ي المدرسة االحتياجات التعليمية للطالباتلب  ت 
برامج اإلثرائية، الالمتفوقات في إذ تشارك فئاتهن، 
ق ائحل المشكالت بطر ل ؛حوارات مستقبلية: "ي  كبرناَمج
لتنمية "؛ ناء مهارات التفكير اإلبداعيبو"، إبداعية"

 ويتم احتضان مواهب ديهن،لمهارات التفكير العليا 
 ،البرامجمشاركاتهن في خالل  الطالبات الموهوبات

زي" و"موهبتي سر تمي   ،تحدى قدراتي"أ"أنا  مثل:
 مسابقتي  في  ولىاألمراكز الحقيقهن تعالوًة على 

 ،ومن جهة أخرى، "، و"المبتكرة الصغيرة"رسمتي"
 بدعم   الطالبات ذوات التحصيل المنخفض تحظى
و"أنا أرتقي  ،"بقدراتي أرتقي" :ضمن برناَمجي   كبير  

، إال أن دعم طالبات صعوبات "في اللغة العربية
في البرنامج الخاص بهن لم يظهر بالمستوى  التعلم
    نفسه.

  ُاحتياجات الطالبات  بخدماتها المتميزة المدرسةي لب  ت
تابعتها الدقيقة م من خاللالشخصية، المادية و 

والصحية  ،النفسيةللحاالت و  ،مشكالت السلوكيةلل
 الجلساتو  ،رشاديةتقديم الحصص اإلو  ،الخاصة
والبرامج اإلرشادية السلوكية  ،والجماعية، الفردية

ملكة و" ،"وردة الصف" ي  امجَ نبر الوقائية، مثل: 
 ."االنضباط

   ؛ بمنحهن فرًصا الطالباتخبرات  المدرسة زتعز
-متعددة لالختيار، والمشاركة في األنشطة الالصفية 

ميولهن واهتماماتهن،  وفق -النطاق واسعة
مسرحة المناهج الدراسية، كمشاركتهن في 

والبرامج الداخلية والخارجية، مثل: ، المسابقاتو 
، و"الخطابة العربية""أنامل مبدعة"،  ي  مسابق

إللكترونية، وبرامج األسابيع والمسابقات الثقافية ا
الثقافية، واأليام الصحية، وفي فعاليات "فسحتي 

ولى في األ زت المدرسة بتحقيقها المراكزمتعتي"، وتمي  
 كأس التفوق الرياضي لسنوات متتالية.

  ُتابع لجنة الصحة والسالمة، ولجانها الفرعية ت
ذ نف  ، وتُ وانتظام األمن والسالمة بدقة   بالمتعددة جوان

األمراض  حصرك العديد من الفعاليات ذات الصلة،
الصحية؛ بتقديم تعزيز الثقافة المزمنة ومتابعتها، و 
مثل:"  ،والفعاليات الصحية المحاضرات التثقيفية،
صدار النشرات الصحية  ،نظافتي عنوان حياتي" وا 

؛ الخاصة بالغذاء الصحي، واتخاذ التدابير الالزمة
عالوًة على ، لباتلطامن لاآلنصراف ضمان االل

قد "نمشي في ربوع حبك يا وطن"، و  مهرجان تنظيم
على المستوى حصول المدرسة جهود هذه الأثمرت 

  الذهبي في مسابقة المدارس المعززة للصحة.
  ُأسبوع "من خالل هيئ المدرسة طالباتها الُجُدد ت

عقد لقاءات الذي يتخلله التعريفي الترفيهي " التهيئة
حصص إرشادية تعريفية لهن وألولياء ، وتقديم تربوية
 ولىخريجات الحلقة األكما تتم تهيئة  ،أمورهن
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التنسيق بين من خالل  لالنتقال للحلقة الثانية،
تعليمية، المواقف ال معلمات الحلقتين وحضور

يتم  ،ومن ناحية أخرى، تفقديةال جوالتتنظيم الو 
حول طبيعة المرحلة إرشادية تنظيم محاضرات 

 ،قرطبة :، وتنفيذ زيارات ميدانية لمدرستي  اإلعدادية
والسنابس اإلعداديتين للبنات؛ لضمان انتقالهن 

 للمرحلة التالية من التعليم بسهولة ويسر.  
  اللتان تعانيان من إعاقة سمعية  الطالبتانتحظى

، وذلك باتخاذ المدرسة اإلجراءات برعاية متميزة
التشخيص المبدئي، ودراسة الحالة من  بدًءاالالزمة 

وتسجيلهما في مركز متابعة النطق، ومشاركتهما في 
أنشطة وفعاليات المدرسة؛ مما سهل اندماجهما مع 

، تفوق إحداهن؛ وانعكاس أثر ذلك على قريناتهن

وفوزهن بمراكز متقدمة في بعض المشاركات 
 . الخارجية كمسابقة الفن

  ُاتية للطالبات بصورة  ز المدرسة المهارات الحيعز  ت
كدروس  ،، بدًءا من المواقف التعليمية اليوميةمتميزة

 على ركز وعي الطالباتالتي تُ التربية األسرية 
احتياطات األمن والسالمة، والتعامل بالنقود في مادة 
جراء التجارب العلمية في العلوم  ،الرياضيات، وا 
 عالوًة على إتاحة الفرص للطالبات إلعداد البحوث

"القلق من  مثل: ،حول بعض الموضوعاتالعلمية 
"الفراشات الحاسوبيات" في  وتشاركاالمتحانات"، 

تصميم الدروس اإللكترونية، وتدريب زميالتهن على 
، وتتفاعل الطالبات مع استمارات البرامج التفاعلية
 آرائهن. ءة؛ إلبدايالمدرسة اإللكترون

 
 

 إلى تطوير جوانب تحتاج
 طالبات  ، خاصةً حفاًظا على المستوى المتميز ؛االستمرار في الممارسات اإليجابية؛ لدعم الطالبات ومساندتهن

 . صعوبات التعلم
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 مبررات الحكم

 

  ُمضامين  بارز   ا وبشكل  منتسبات المدرسة عمليً ترجم ت
دة على العطاء المتميز رؤية المدرسة التشاركية المؤك  

بداع في جميع الممارسات التربوية داخل الصفوف واإل
التطوير  لتحقيق ؛افر الجهودضوتت وخارجها،

تنسيق بين كافة بالوالتحسين المستمر لألداء 
 الممنهج وفق نظام  والعمل ، يةمستويات القيادال

 ،في التخطيط ومنتظمة   دقيقة   وآليات   ،واضح  
 . والمتابعة

  تتعاون المدرسة مع شركائها في توظيف معايير
برامجها المدرسة البحرينية المتميزة، وتقييم كافة 

 ،وتحليل النتائج بصورة دورية ،ومرافقها هاوفعاليات
ق لكافة تستفيد من نتائج التقييم الذاتي الشامل الدقيو 

التخطيط  عمليات جوانب العمل المدرسي في
، مؤشراتقوة والدقة ووفق بالت تميز التي ستراتيجي اإل

 التنفيذ.لمتابعة  ةضحوآليات عمل وا
  تميزت استمارة التقييم الذاتي التي أعدتها المدرسة

الواقع الفعلي للحياة المدرسية، وتطابقت  بمحاكاتها
مع األحكام التي توصل تقييماتها في معظم المجاالت 

 إليها فريق المراجعة.
  أشادت الغالبية العظمى من منتسبات المدرسة بإلهام

ها نواحتضا ،بقدراتهن وثقتها ،لهن القيادة العليا
والعمل  ،التشاركية مبدأي   واعتمادها ،لمبادراتهن

 ،لظروفهن مها الكبيروتفه   ،بروح الفريق الواحد
تفويض المعلمات ذوات ب ؛قيادية اعدادها صفوفً ا  و 

 لقياموا ،واللجان المدرسيةالمشروعات  ةقيادل ؛الكفاءة
بمهام المعلمات األوليات في بعض أقسام المواد 

عن  فضاًل  ،والعلوم ،للغة اإلنجليزيةكا األساسية،

والدعم المعنوي والمادي، وتنظيم  ،التحفيز هاتقديم
له  "لقاء األحبة"؛ مما كان اللقاءات الدورية، مثل:

األثر اإليجابي الكبير على االرتقاء باألداء، وتحقيق 
  للمدرسة. نتماءاالوتعزيز  ،الرضا الوظيفي

  الكفاءة اإلنجاز األكاديمي و رفع تضع القيادة العليا
لمنتسباتها على رأس قائمة أولوياتها؛ إذ يتم المهنية 

وتلبيتها عبر  ،بدقة تشخيص حاجاتهن التدريبية
"الحرية  :ورش التدريبية كـورشتي  الحزمة كبيرة من 

لى إضافة إ ،و"القبعات الست للتفكير" ،النفسية"
والزيارات التبادلية الداخلية  ،الجلسات النقاشية

 زت المدرسة بتطبيق مشروعها الرائدوتمي   ،والخارجية
حدى اإلستراتيجيات إيتبنى وعطاء" الذي  "تميز

في العامين ى إذ تبن   ،في كل عام دراسيالتعليمية 
التعلم "و ،"التعلم التعاوني" :ي  ستراتيجتإالسابقين 

وقد عكست ف تدريب المعلمات عليها، كث  و  ،"باللعب
يجابي لتطبيقها على مستوى نتائج الدروس األثر اإل
  .الطالبات سلوكتميز  و ،عمليتي التعليم والتعلم

  ُف المدرسة مواردها التعليمية بكفاءة عاليةوظ  ت، 
لكترونية في الغالبية خاصة الموارد التعليمية اإل

مرافق على توفير  وتحرص ،العظمى من الدروس
؛ لضمان كالصالة الرياضية ،األساسية لمرافقها بديلة

لتنفيذ  ؛صف تخصصحيث سير العملية التعليمية، 
إضافة إلى  ،آخر كمرسموصف  ألعاب الجمباز،

دروس التربية تنفيذ ل ؛تخصيص الساحات المظللة
 الرياضية. 

 ؛المدرسة بفاعلية عالية مع المجتمع المحلي لتتواص 
إلثراء تعلم الطالبات، حيث يتم التعاون مع المركز 
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لمتابعة الحاالت الصحية  ؛الصحي المجاور
وتوفير األدوية الالزمة، والتعاون مع ، للطالبات

الفعاليات كالتعاون بعض لتنظيم  ؛المدارس المجاورة
لتنظيم مؤتمر  ؛درسة قرطبة اإلعدادية للبناتمع م

، إضافة نا جواهر"ؤ بناأتربوي للمدرسة تحت عنوان "
مور الطالبات أإلى تواصلها الفاعل مع أولياء 

وتشجيعها مبادراتهم التطوعية للمشاركة في فعاليات 
 . المدرسة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 حفاًظا على المستوى المتميز.  ؛في الممارسات اإليجابية المعززة لمجال القيادة واإلدارة والحوكمة االستمرار 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 البالد القديم االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

  Al-Belad Al-Qadeem Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

  8691 سنة التأسيس

 393مجمع  –شارع البالد القديم  – 198مبنى  العنوان

 البالد القديم/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 86535866 الفاكس 86533198 أرقام االتصال

 belad.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

  https://webmail.moe.gov.bh/owa الموقع على الشبكة

 سنة 06-2 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

8-9 - - 

 966 المجموع 966 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 2 7 6 2 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 5 5 5 5 5 5 عدد الشعب

 وفنيتانإداريات،  1 عدد الهيئة اإلدارية

 11 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
امتحان وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية بالصف 

واالمتحانات الوطنية الخاصة بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم السادس، 
 والتدريب.

 - االعتمادية )إن وجدت(

      .5389-5381تعيين اختصاصية صعوبات تعلم في العام الدراسي    المستجدات الرئيسة في المدرسة
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