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 المقدمة

 

إجراء هذه المراجعة على مدار ثالثة أيام من قبل 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. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
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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
 الشيوع وتزيد على معظمتدل على الكثرة و 

 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(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

جميع تحقيق المدرسة نقلة متميزة في أدائها في  •
جيدة مستويات حيث حققت مجاالت العمل المدرسي، 

اإلنجاز األكاديمي للطالبات، وعمليات  :يفي مجال  
 ومستويات ممتازة في بقية المجاالت، التعليم والتعلم،

 مقارنًة بمستوياتها المرضية في الزيارة السابقة.
التقييم الذاتي، ودقته وشموليته، وتوظيف  عملياتع تنو   •

نتائجه بصورة فاعلة في تطوير الخطط التنفيذية، 
 وتقييمها بصورة دورية. جراءات تنفيذهاومتابعة إ

ن عمليات التعليم والتعلم، وفاعليتها في إكساب تحس   •
في بمستويات جيدة الطالبات المعارف والمفاهيم 

 خاصًة الرياضيات واللغة العربية. معظم المواد،
جيدة في  بصورة   حسب فئاتهن التعليمية الطالبات مد  ق  ت   •

فيه  ي تأثرفي الوقت الذالدروس واألعمال الكتابية، 

وتحدي ، بتفاوت المساندة التعليميةتقدم بعض  منهن 
 هن، خاصةً الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.قدرات

رشادهن،  المثرية لخبراتبرامج التمي ز  • الطالبات وا 
 مواهبهنلوتنوع األنشطة والفعاليات الالصفية المعززة 

 المختلفة.
لف مناشط الحياة مساهمة الطالبات البارزة في مخت •

، وتوليهن األدوار القيادية بفاعلية وحماس المدرسية
، في ظل ، وتعايشهن مًعا بانسجام وتسامحواقتداربثقة 

 تنوع خلفياتهن الثقافية.
م رضا الطالبات وأولياء أمورهن عن المدرسة واعتزازه •

.مبالخدمات التي تقدمها له جميًعا
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 أبرز الجوانب اإليجابية
دقة عمليات التقييم الذاتي وشموليته، وارتباطه و وعي القيادة المدرسية البارز بأولويات التطوير في العمل المدرسي،  •

 .لمدرسةلالوثيق بتوصيات زيارة المراجعة السابقة، وبالتخطيط المستمر لتحسين األداء العام 

مساهمتهن الفاعلة في الحياة المدرسية و ، الثقافيةعلى الرغم من تنوع خلفياتهن  ،ت وانسجامهن مًعاتعايش الطالبا •
 بثقة  وحماس  بارزين، وتمثلهن قيم االنتماء والمواطنة بصورة  واضحة.

المعززة للمنهج الدراسي، ولخبرات الطالبات على اختالف  واإلرشاد المتميزة، وتنوع األنشطة الالصفيةالمساندة برامج  •
 فئاتهن.

 
 

 التوصيات
تطوير عمليات التعليم والتعلم؛ لالرتقاء بها نحو متابعة انعكاس أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على االستمرار في  •

 على:بصورة  أكبر التمي ز، من خالل التركيز 
 في الدروس واألعمال الكتابية ذوات التحصيل المنخفضتقدم الطالبات  –
 االستثمار األمثل لوقت التعلم –
 .على اختالف فئاتهن هنتحدي قدراتو  ،توظيف نتائج التقويم في مساندة الطالبات –

 ةاللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واختصاصي :المتمثل في المعلمات األوليات لكل من ،سد نقص الموارد البشرية •
 .إضافية صعوبات تعلماختصاصية و مركز مصادر تعلم، 

 
 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

روح العمل ب، و ةالتشاركي أالقيادة المدرسية مبد توطيد •
 هاز يحفتو إلهامها عبر الفريق الواحد ما بين منتسباتها، 

 .المتميزة هنمبادراتوتبني  ،المعلمات
التقييم الذاتي الدقيق والشامل، والتركيز على أولويات  •

في بناء الخطط المدرسية، ومتابعة تنفيذها التطوير 
ما يعكس وعي القيادة المدرسية بصورة  منتظمة؛ 

 .رتها على إحداث التغيير اإليجابيوقد

في جميع مجاالت العمل،  بارزةنقلة تحقيق المدرسة  •
المساندة و الشخصي، : التطور مجاالت فيتميزت بقوة 
 القيادة واإلدارة والحوكمة.و واإلرشاد، 

تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي، مع توافق  •
بصورة  المراجعة األحكام التي توصل إليها فريق

: اإلنجاز األكاديمي، مجال يفي عامة، مع تطابقها 
 والتعليم والتعلم.
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؛ بكفاءة تحدياتهامواجهة على  ةالمدرسة المتميز قدرة  •
 :في ظل
 تنوع الخلفيات الثقافية للطالبات 
 كثافة أعدادهن في الصفوف 
  طالباتها الالتي لغتهن األم غير حاجة

 .إلى الدعم المستمرالعربية 

تطبيق مشروعات ريادية موجهة، ومواقف تعليمية  •
منتجة، على الرغم من نقص القيادة الوسطى في 

والرياضيات، والعلوم، وحاجة أقسام: اللغة العربية، 
مركز مصادر تعلم،  :يالمدرسة الختصاصيت  
 وصعوبات تعلم إضافية.
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 المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

نسب نجاح  الحلقتين األولى والثانية، تحقق طالبات •
مرتفعة في االمتحانات المدرسية والوزارية في العام 

جميع المواد األساسية، في  2017-2016الدراسي 
 %.100% و80تراوحت ما بين 

اح المرتفعة مع نسب اإلتقان جتتوافق نسب الن •
طالبات في الجًدا التي تحققها والمرتفعة المرتفعة 

% 60تراوحت ما بين التي و ألساسية، جميع المواد ا
وأعالها في أقلها في اللغة اإلنجليزية جاء %، 88و

في الوقت الذي جاءت فيه ، العلوم بالصف السادس
بلغت  متوسطةنسبة إتقان الرياضيات بالصف نفسه ب

57.% 

تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة والمرتفعة جًدا  •
في الدروس الجيدة  الحقيقية مستويات الطالبات

ظهرت في جميع األقسام الرئيسة،  والممتازة، التي
دروس المواد األساسية،  ثالثة أرباع يقاربشكلت ما و 
في جميع دروس الرياضيات بصورة واضحة تركزت و 

، في حين تتوافق هذه بالحلقة الثانية واللغة العربية
مع مستوياتهن المتفاوتة في بعض جزئيًّا النسب 

 .ام معلم الفصل واللغة اإلنجليزيةدروس نظ

األولى المهارات تكتسب معظم طالبات الحلقة  •
كمهارات التهجي والرسم بصورة  جيدة، األساسية 
وتوظيف الظواهر  ،لجهريةومهارات القراءة ااإلمالئي، 
يكتسبن في حين ، اللغوية قراءًة وكتابةً اإلمالئية و 
قراءة ك متفاوتة، بصورة والعلمية الحسابيةالمهارات 

توظيف حقائق الضرب و  ،وكتابة الكسور باألرقام
األربعة، وخواص مظاهر الفصول و  ،األساسية

 .المغناطيس

تكتسب طالبات الحلقة الثانية المهارات األساسية في  •
فهم المقروء ما في ك، أغلب الدروس بصورة جيدة

في اللغة العربية، قاعدة المفعول المطلق وتطبيق 
جمع الكسور كوالهندسية الحسابية والمهارات 

الزوايا، وكذلك المعارف وأنواع ، المتشابهة وطرحها
هن تميز مع النجوم واختالف ألوانها، ب المتعلقةالعلمية 

في دروس العلوم في اكتساب المهارات األساسية 
 والرياضيات بالصف السادس.

تكتسب معظم طالبات الحلقة األولى مهارات اللغة  •
طالبات  هاتكتسبفي حين نجليزية بصورة جيدة، اإل

توظيف القواعد ما في الحلقة الثانية بصورة  متفاوتة، ك
لتفاوت مستوياتهن في نظًرا النحوية في جمل إنشائية؛ 

 .الفهم والتحدث والقراءة الجهرية

عند تتبع نتائج الطالبات على مدار األعوام الدراسية  •
ستقر نسب ، ت2017-2016إلى  2015-2014من 

 في جميع المواد األساسيةنجاح الطالبات المرتفعة 
حيث  ،الثانيةبالحلقة  ، باستثناء الرياضياتبالحلقتين

 .تتراجع عند انتقالهن إلى الصف السادس

معظم الدروس  تتقدم الطالبات بصورة جيدة في •
واألعمال الكتابية، ويتميزن في تقدمهن في دروس 

بالصف السادس، في حين يتفاوت  والعلوم الرياضيات
تقدمهن في بعض دروس نظام معلم الفصل واللغة 

 اإلنجليزية.

مثلن ما يقارب الالتي ي   -تتقدم الطالبات المتفوقات  •
وفق قدراتهن بصورة   - نصف عدد طالبات المدرسة

الطالبات ذوات في حين تتقدم  ،جيدة في الدروس
في الدروس بصورة  متفاوتة التحصيل المنخفض 
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وكذا طالبات صعوبات التعلم في واألعمال الكتابية، 
مع أفضلية  ظاهرة في البرامج  ،برنامج التربية الخاصة

كما  ،لجميع الفئات خارج الدروس العالجيةاإلثرائية و 

ت حقق الطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية تقدًما 
 .بارًزا في برنامجهن الخاص

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 التقدم الذي تحققه الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس واألعمال الكتابية بصورة  أكبر. •

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

مع مختلف مناشط الحياة المدرسية،  الطالبات تفاعلت •
في األعمال  بثقة  واقتدارالقيادية  تبرز أدوارهنو 

 مثل:، المتنوعة اللجان الطالبيةو ، التطوعية
الزهرات وصديقات المكتبة، "متطوعات قطر الندى" و 

فعاليات و ، "إشراقة الصباح" ما قبل الطابور في برامجو 
في أنشطة  ي ساهمنكما الطابور الصباحي الشائقة، 

كفقرات المسرح المدرسي، ، "فسحتي متعتي" اليومية
 "الصف المفتوح": ومنها ،لتعليميةوبرامج األركان ا
 مثل: "لوحة ،األرضية، واأللعاب و"حديقة القيم"

 .المائة"

المواقف في معظم  تساهم الطالبات بفاعلية وحماس •
التعليمية، بقيادة مجموعات التعلم، وتمثيل األدوار، 

 طالبة.الالمعلمة وتولي دور 

من الوعي والمسئولية،   عال  تتصرف الطالبات بقدر   •
بعًضا واحترامهن لبعضهن في سلوكهن الراقي،  تجلى

ويعملن والتزامهن القوانين واإلرشادات، ولمعلماتهن، 
ويظهرن اطمئناًنا وشعوًرا بتناغم وانسجام كبيرين، 

في ظل تعدد خلفياتهن الثقافية، باألمن النفسي، 

"ملكة  :يكمشروع  رائدة، مشروعات تعززه المدرسة بو 
 ."صحبتك سمعتك"بأخالقي"، و

فهًما عميًقا بدين ا عالًيا، وي  ا وطنيًّ ظهر الطالبات حسًّ ت   •
المتميزة في مشاركاتهن بلتراث البحرين وثقافتها، 

مسابقة و ، الفعاليات الوطنية، كمهرجان البحرين أواًل 
أدوارهن الفاعلة في أنشطة ب"نقش في هوى البحرين"، و 

، وركن روح االنتماء والمواطنةل لجنة "عذاري" المعززة
 نتلتزمو  "الليوان" المعني بإحياء الموروث الشعبي،

 تهنافي تصرفاتهن وبمشارك القيم الدينية واألخالقية
 وفعالياتي أنشطة لجنة "الداعية الصغيرة"، ف اليومية

 .ركن "بالبل القرآن"

لمدرسة، ى الإحضور المنتظم تلتزم الطالبات ال •
البرامج المعزز بصص الدراسية؛ الحمواعيد بو 

 ،"وردة البسيتين" :ي، كبرنامج  الفاعلةاإلرشادية 
 و"بانضباطي أسمو".

دوار فاعلة في اللجان أبمًعا تتواصل الطالبات  •
مجلس و" "اليونسكو" مثل:، المدرسيةوالبرامج 
ويظهرن  في مجموعات العمل بالصفوف،، و "الطالبات
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بداء حسالحوار و على  تهناقدر  خاللها ن اإلنصات، وا 
 .، وتبرير اإلجاباتالرأي

ا؛ بإعداد ت ظهر معظم الطالبات قدرًة على التعلم ذاتيًّ  •
و"مقهى  ،، وتفعيل "حديقة القيم"والتقاريرالمطويات 

بالقراءة وتبادل  في الفسحةو"ركن العلوم"  ،القراءة"
ث و في البح مركز مصادر التعلمو ، المعارف العلمية

 .اإلنترنتواستخدام 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر. اذاتيًّ على التعلم الطالبات قدرة  •
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 الرئيسةجودة العمليات 
 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

ت وظ ف المعلمات في الدروس الجيدة والممتازة  •
إستراتيجيات تعليم وتعل م متنوعة وفاعلة، تكون 

لعملية التعليمية، مثل: التعل م ل امحورً فيها  الطالبات
التعلم وتمثيل األدوار، والتعل م التعاوني، و للعب، با
ستراتيجيةاألناشيدب فضاًل شارك"،  - زاوج – "فك ر ، وا 

مما عن التوظيف الفاعل للربط بين المواد الدراسية؛ 
مهارات والمعارف الالطالبات ساهم في إكساب 
كما في ، في أغلب الدروس ةجيد والمفاهيم بمستويات

إال  ،الثانيةدروس الرياضيات واللغة العربية بالحلقة 
ستراتيجيات تفاوتت في الدروس فاعلية تلك اإلأن 

بعض دروس نظام معلم الفصل ما في ك ،المرضية
 واللغة اإلنجليزية.

والتقنيات  ،توظف معظم المعلمات الموارد التعليمية •
كالسبورة التفاعلية،  بصورة  بارزة، المتاحة،الحديثة 

التعليمية، واألفالم والكاميرا الوثائقية، واألجهزة الذكية، 
ويحفزن الطالبات  توظيًفا فاعاًل، والنماذج المحسوسة

؛ ساهمت في تعزيز دافعيتهن نحو بأساليب متميزة
، كعبارات الثناء والمدح، وسباق المجموعات، التعلم

"ملكة القراءة"، واستخدام لوحة  :مثل ،ومنح األلقاب
النجوم، والوجوه المبتسمة، والهدايا الرمزية، والعمالت 

 .لنقدية التابعة لمشروع "بنك البسيتين المركزي"ا

ومنتجة،  فاعلةت دير معظم المعلمات دروسهن بصورة   •
تقديم و للمواقف التعليمية،  المنظمالتخطيط  حيث

والتسلسل في عرض األنشطة االستهاللية الشائقة، 
 وتنظيم مشاركاتهن ،الطالبات ودمجالمادة العلمية، 

تأثَّرت إنتاجية بعض في حين في أنشطة التعل م، 
ر سلًبا مما أث   ؛أجزائهابعض  الدروس باإلسهاب في

الوقت الالزم للتقويم الختامي، أو باالنتقال السريع في 
 .بينها، دون التحقق الكافي من إنجاز الطالبات

تتنو ع أساليب التقويم من أجل التعل م في الدروس بين  •
الفردية منها والتحريرية،  ،التقويمات الشفهية

معظم المعلمات  وت ساندوتقويم األقران، والجماعية، 
بإعادة الشرح وتقديم ، أداء الطالبات فيها بصورة  فاعلة

التغذية الراجعة المباشرة، تقديم و ، الواضحةاإلرشادات 
الطالبات  مساندة نأ، إال "المعل مة الطالبة" وتفعيل دور

ل، عالوًة التحصيل المنخفض جاءت بمستوى أقذوات 
ا في على االكتفاء بتصويب الطالبات أعمالهن ذاتيًّ 

 .قلة من الدروس

ت نمي المعلمات مهارات التفكير العليا لدى معظم  •
الطالبات بصورة  جيدة، كالتفكير الناقد والتفسير 
العلمي في العلوم، وتوظيف العصف الذهني، 
والقوانين الهندسية في الرياضيات، واستنتاج القواعد 

لنحوية واإلعرابية في اللغة العربية، إلى جانب تبرير ا
 .اإلجابات، وتقييم أداء الزميالت

التمايز بين الطالبات بصورة  جيدة،  ت راعي المعلمات •
، في المواقف التعليمية أنماط التعل م هنبتوظيف

ويتحدين ، النهاية األسئلة الشفهية مفتوحة هنطرحو 
" زكية الذكية" كما في تحدي ،الطالباتقدرات معظم 
األنشطة التعليمية تقديمهن فضاًل عن ، في الرياضيات

األعمال يوفرن قدًرا كافًيا من . كما متدرجة الصعوبة
الكتابية والواجبات المنزلية، التي غالًبا ما ت تابع 

في تقديم  نيتفاوت هنبالتصويب المنتظم الدقيق، إال أن
 حدي قدرات الطالباتت في، و حولهاالتغذية الراجعة 
 .فئاتهنعلى اختالف 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .المساندة التعليمية المقدمة للطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس •

 م في الدروس بصورة أكثر إنتاجية.استثمار وقت التعل •

 اختالف فئاتهن التعليمية في األنشطة والواجبات بصورة  أكبر.تحدي قدرات الطالبات على  •
 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

ص المدرسة بدقة االحتياجات التعليمية المختلفة تشخ   •
بنك البسيتين "لطالباتها، وتلبيها بتطبيق مشروع 

، إثرائية بأنشطة تفوقهن ومواهبهنوتعزز ، "المركزي
 :ي، ومشروع  ، والرسم الحر"أولمبياد زبيدة" :يت  مسابقك

ومهرجان "، Miss English"زكية الذكية" و"
ولدروس المساندة والمذكرات  .ستار""بسيتين 

 إفطار العقول"ك"العالجية ومشروعات رفع التحصيل 
فاعل  دور   ؛"، وبرنامج "نادي سمسم"و"بالقراءة أتمي ز

، الطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية في دعم
 تساندفي حين ، والطالبات ذوات التحصيل المنخفض

في برنامجهن الخاص طالبات صعوبات التعلم 
 .، لحاجتها الختصاصية إضافيةبمستوى أقل

 الشخصيةالمدرسة احتياجات الطالبات  لبيت   •
وتحتوي مشكالتهن  ،والمادية اإلعانات العينيةب

للحاالت الخاصة الدقيقة  ةمتابعالببارزة  بصورة
 كفعالية والحصص والفعاليات اإلرشادية،، ودراستها

 ومشروع "ملكة بأخالقي". ،اإلرشاد" إشراقة"

 من األنشطة الالصفية امتنوعً  اتوفر المدرسة نطاقً  •
الفرقة الموسيقية، لجنة المسرح، و كأنشطة ، الموجهة

وعلومي  ،جمبازكال وفعاليات الفسحة، "فن ونة"و
المسابقات التي تحرز فيها و ، وعرض األزياء ،المسلية

كز متقدمة، كالمركزين األول والثالث في االطالبات مر 

 الثانيمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، والمركز 
 .للمدارس االبتدائية مسابقة "رنين" الموسيقيةفي 

بدقة   بيئتهافي ت تابع المدرسة جوانب األمن والسالمة  •
 تعززترعى حاالت األمراض المزمنة، و وانتظام، و 

الوعي الصحي لمنتسباتها، بتفعيل دور "المرشدة 
ميرات "أمشروع و الصحية"، ومركز اللياقة البدنية، 

 ، مع ضمان انصراف الطالبات اآلمن.النظافة"

ه  • د د أولياء أمور بعض المدرسة توج  طالباتها الج 
؛ في مراكز تحفيظ القرآن الكريم قبل قبولهنتسجيلهن ل

، وتستقبلهن بداية العام مع لتعزيز لغتهن العربية
 د  ع  المتنوعة، وت   "أسبوع التهيئة"زميالتهن بفعاليات 

لمراحل التعليمية التالية، بحضور المواقف لالطالبات 
والمحاضرات  ،يةالتعليمية، والزيارات الميدان

 ."أنا كبرت"اإلرشادية، كمحاضرة 

 ؛تحتضن المدرسة طالبات التوحد بصورة متميزة •
ساهمت في تحويل إحداهن للصفوف االعتيادية، 

في الفعاليات شاركهن وطالبات صف الدمج وت
إحداهن بالمركز الثالث في  حيث فازت، والمسابقات

كما ، مسابقة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية
في  اإلعاقة السمعيةو ت اإلعاقة الجسدية، اطالبتساند 

 الصفوف والساحات وخالل االمتحانات.
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صورة بالمدرسة المهارات الحياتية للطالبات  ت نمي •
عداد الدروس ، العلمي كمهارات التجريب ة،فاعل وا 

اإللكترونية، وترشيد استهالك الكهرباء والماء، 
.واستخدام مصادر المعرفة في البحث واالطالع

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 تعزيز اكتساب الطالبات المهارات الحياتية بصورة  أكبر. •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

  ممتاز" والحوكمةالقيادة واإلدارة" 
 

 مبررات الحكم
 

على مبادئ التشاركيتان تركز رؤية المدرسة ورسالتها  •
وقد ز، بداع والتمي  كالجودة واإل ،طموحة في التعليم

ا في االرتقاء بجميع مجاالت ممت مضامينهرج  ت  
 وتحقيق مخرجات تفوق التوقعات. ،العمل المدرسي

ا التام مإلمامهبالقيادتان العليا والوسطى ميز تت •
في العمل  تطوير إلى وتلك التي تحتاج ،بجوانب القوة

، وتنوع نتيجة دقة التقييم الذاتي وشموليته ؛المدرسي
معايير المدرسة البحرينية ومنها: ، وأدواته آلياته

 تحليل الرباعي، واستطالعات الرأي.المتميزة، وال

زيارة المراجعة السابقة توظف المدرسة توصيات  •
تطوير أدائها في تحديد أولويات  التقييم الذاتي نتائجو 

ركزت تستراتيجية التي وتحديث الخطة اإل، بدقة
 تهامتابعفضاًل عن تجويد المخرجات، في أهدافها 
ة التي الريادي لمشروعاتاتطبيق لفاعلية الحثيثة 

 .قع المدرسياالو في تضمنتها الخطط التنفيذية 

، المدرسياستمارة التقييم الذاتي بمحاكاتها الواقع تتسم  •
مع  ،المجاالت معظمتقييمات المدرسة في  وتوافق

 األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة.

منتسباتها التدريبية احتياجات  المدرسة حصرت •
بتقديم حزمة  ؛الجدد منهنالمعلمات ، خاصًة وتلبيها
"اإلدارة الصفية"  :يكورشت   ،من الورش متنوعة

الجلسات الزيارات التبادلية و تنفيذ و و"التعلم باللعب"، 
مع  "التوأمة"و ،مجتمعات التعلمالتطويرية، وتفعيل 

تابع أثر التدريب، تالمدارس ذات األداء الممتاز، و 
تقديم التغذية الراجعة تلحقه بو على أداء المعلمات، 

 .الدقيقة

تعتمد مبدأ العمل ة، ومحفز  ملهمة   تدير المدرسة قيادة   •
بروح الفريق الواحد، وتستثمر طاقات منتسباتها في 
عمل البحوث اإلجرائية، وتتبنى مبادراتهن في قيادة 

،  تسعى لبناء صف  و المشروعات الريادية،  قيادي ثان 
رئاسة اللجان المدرسية، ب هنذوات الكفاءة من فيتكلب
من  التنسيق في األقسام التي تخلوبالقيام بمهام و 

اللغة العربية، والرياضيات، ، وهي: القيادة الوسطى
 كما، مركز مصادر تعلم والعلوم، وبمهام اختصاصية

واالجتماعية بينهن، خالل دعم العالقات اإلنسانية ت
، اجتماعات "فضفضة" ومشروع "دينار الخميس"

زات منهن بأوسمة في االنضباط المتمي وتكرم
أسمائهن على  رضبإنجازاتهن بع واإلبداع، وتحتفي

 ."شجرة البسيتين" لوحة

، ومرافقها التعليمية اردها الماديةالمدرسة مو  تستثمر •
، كالصف اإللكتروني، ومركز مصادر التعلم ،المتاحة

المتوافرة ، تعليميةالمرافق كون الوعلى الرغم من 
بالمدرسة ال تتناسب سعتها مع أعداد الطالبات 

 هااستثمرت ممرات كمختبر الحاسوب، إال أن المدرسة
في  ،، والصفوف المصنعة الفائضةوساحاتها
خبرات الطالبات بصورة من مرافق تعزز  استحداث

في البرامج المساندة واألنشطة الالصفية،  ،متميزة
والمحمية  ،ونادي اللغة اإلنجليزية ،كالصف المفتوح

 الزراعية.

مؤسسات مع  امتميزً تواصاًل المدرسة تتواصل  •
لتجارب الطالبات وخبراتهن،  إثراءً  ،المجتمع المحلي

 ومركزفي دعم الموهوبات،  مركز الموهوبينك
ومركز في تقديم الورش التوعوية،  االجتماعي المحرق
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تقديم و  توفير االحتياجات الطبية المحرق الصحي في
خاصًة  -وألولياء األمور هذا،  .الفعاليات الصحية
في الحياة  فاعل   دور   - اآلباءعضوات مجلس 

في فعالية "ديرتي الجميلة" تقديم ما في المدرسية، ك
، فضاًل عن الفسحة، وتنظيم انصراف الطالبات اآلمن
.تواصلها معهم عبر بوابة البسيتين الرقمية

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .للطالبات نحو التميز اإلنجاز األكاديمي التقاء بمستوىل ؛توظيف الموارد التعليمية بصورة أكثر فاعلية •

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

 

 البسيتين االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Busaiteen Primary Girls اإلنجليزية( اسم المدرسة )باللغة

 1966 سنة التأسيس
 221مجمع  – 2113طريق  – 500مبنى  العنوان

 المحرق /محرقال المدينة/ المحافظة

 17320483 الفاكس 17322799 أرقام االتصال

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

 سنة 12-6 العمرية للطلبةالفئة 

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 964 المجموع 964 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنية 11إدارية و 18 عدد الهيئة اإلدارية
 89 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المطبقالمنهج 

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنتان ونصف في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية  •
 بالصف السادس.

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

 :2018-2017تعيينات بداية العام الدراسي  •

 نظام معلم الفصللقسم معلمة أولى  –

 .اختصاصية تربية خاصة –
 


