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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 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  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 
 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا األغلبية العظمى

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد
 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 مالئم غير

 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
 

من حيث الدقة والشمول،  ،التقييم الذاتي مالءمة •
لويات العمل في تحديد أو االستفادة من نتائجه و 

خطط المدرسة اإلستراتيجية  وبناء، المدرسي
على أساسها، وانعكاس أثرها على جوانب  والتشغيلية

 . بصورة مالئمة العمل المدرسي
تفاوت الطالبات في اكتساب المهارات األساسية في  •

خاصًة في الحلقة الثانية وتوافقها مع المواد الدراسية، 
اللغة اإلنجليزية في  المتفاوتة، خاصةً نسب اإلتقان 

 والرياضيات بالصفين الخامس والسادس. 

بصورة جيدة في إستراتيجيات التعليم والتعلم، توظيف  •
العلوم في الحلقة و دروس نظام معلم الفصل،  أغلب

الثانية، وبمستويات مرضية في معظم دروس الحلقة 
من نتائج التقويم  االستفادةالثانية؛ نتيجة التفاوت في: 

دارة وقت التعليميةاحتياجات الطالبات في تلبية  ، وا 

في  البات بمختلف فئاتهنّ التعّلم، ومساندة الط
، خاصة الطالبات ذوات التحصيل الدروس

 والطالبات ذوات اإلعاقة. ،المنخفض
السلوك الحسن، ومساهمتهن معظم الطالبات التزام  •

بأنفسهن في الدروس واألنشطة عالية بحماس وثقة 
  .، وعند توليهن األدوار القياديةالالصفية

، خصيةاألكاديمية والشفاعلية برامج الدعم والمساندة  •
عدادهن األنشطة كذا و  المتنوعة؛ لتهيئة الطالبات وا 

 للمراحل التالية من التعليم.

مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ بما  التواصل الفاعل •
طالبات، وتفعيل مشاركة أولياء األمور اليعزز خبرات 

رضاهم عما تقدمه  ما عزز منفي الحياة المدرسية؛ 
 .المدرسة
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 أبرز الجوانب اإليجابية
معظم الطالبات بأنفسهن عند توليهن األدوار القيادية، ومساهماتهن بحماس في الحياة المدرسية، والتزامهن ثقة  •

 السلوك الحسن.

 وبرامج التهيئة. برامج الدعم والمساندة األكاديمية والشخصية المقدمة للطالبات،فاعلية  •

 الفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ بما يثري خبرات الطالبات. التواصل •

 
 

 التوصيات
، خاصة بصورة أكبر كسابهن المهارات األساسية في المواد الدراسيةا  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي لدى الطالبات، و  •

 في اللغة اإلنجليزية والرياضيات.

  .ئهنكاس أثرها على تحسين أداع، ومتابعة انللمعلمات المهنيةتطوير برامج التنمية  •

 ترّكز على:بصورة فاعلة، ستراتيجيات تعليم وتعّلم إ تطبيق •
خاصة الطالبات ذوات التحصيل ، المختلفةالتعليمية الطالبات االستفادة من نتائج التقويم في تلبية احتياجات  -

 المنخفض، والطالبات ذوات اإلعاقة
 .التعّلم بفاعلية؛ لضمان تحقيق إنتاجية أفضلإدارة وقت  -

  اللغة اإلنجليزية والعلوم.قسم ي: ين لفي المعلمتين األولي   لالمتمث ،نقص الموارد البشرية سدّ  •

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 فيهاعمليات التخطيط اإلستراتيجي، بما  شمولية •
وخطط  ،الخطة اإلستراتيجيةو  ،التقييم الذاتي

وانتظام آليات  مناسبة، مؤشرات أداءباألقسام، 
تفاوت مع ، ةعبر الوقفات التقييميتنفيذها متابعة 

تلك تطبيقها في مجاالت العمل المدرسي، خاصة 
نجاز الطالبات  المرتبطة بالممارسات التعليمية، وا 

 ا.أكاديمي  

 فاعلية برامج التنمية المهنيةفي: تفاوت ال •
؛ مما أدى إلى تفاوت ، ودقة متابعة أثرهاللمعلمات

 أدائهن في الدروس. 
اكتساب الطالبات المهارات األساسية في المواد  •

في  ها اكتساًباأفضل جاء، بصورة مناسبة الدراسية
والعلوم في الحلقة  ،الفصلمعلم أغلب دروس نظام 

  الثانية.
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في  لمجاالت عملها تقييمات المدرسةتوافق عدم  •
استمارة التقييم الذاتي، مع األحكام التي أصدرها 

 فريق المراجعة.

نقص ك ،مواجهة المدرسة بعض التحديات •
اللغة اإلنجليزية  المعلمتين األولي ين لقسم ي:

 والعلوم.
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

الحلقتين األولى والثانية نسب الطالبات في تحقق  •
ارات المدرسية واالمتحانات االختبنجاح مرتفعة في 

في العام الدراسي  الوزارية في جميع المواد األساسية
%، 100% و84تراوحت ما بين  ،2016-2017

عالها وأ السادسبالصف  الرياضياتجاء أقلها في 
 الصف الخامس. في العلوم ب

مع نسب نسب النجاح في الحلقة األولى تتوافق  •
ا، التي تراوحت ما بين اإلتقان المرتفعة والمرتفعة جد  

ية اإلنجليز جاء أقلها في اللغة و %، 85% و66
بالصف الثالث، وأعالها في الرياضيات بالصف 

 األول.
نسب مع الحلقة الثانية  تتفاوت نسب النجاح في •

%، 82% و38تراوحت ما بين  التي متفاوتةال تقاناإل
بالصف  اللغة اإلنجليزيةفي الرياضيات و جاء أقلها 

% على 46%، و38بنسبتين بلغتا ، السادس
، الرابعبالصف مواد المعظم وأعالها في الترتيب، 
 العلوم. في خاصًة 

تعكس نسب اإلتقان المرتفعة في الحلقة األولى  •
مستويات الطالبات الحقيقية في أغلب دروس نظام 

تعكس نسب اإلتقان المتفاوتة في كما معلم الفصل، 
لب الدروس، هن المتفاوتة في أغالحلقة الثانية مستويات

 عنفي دروِس العلوم منها ظهرت بصورٍة أفضل و 
 .بقيِة المواد

المهارات المفاهيم و ولى الحلقة األ طالباتتكتسب  •
نظام معلم  دروسأغلب في  ةجيد بصورةاألساسية 

في  ودورة الماء ،حبأنواع الس   تهنكمعرف، الفصل

 ،العمليات الحسابيةمهارتهن في إجراء ، و الطبيعة
اإلسمية التمييز بين الجملة وقدرتهن على  ،كالقسمة

 ، في حين ظهرفي اللغة العربية الفعليةالجملة و 
مهارة تجريد حرف الجيم، لبصورة مرضية  اكتسابهن

وكتابتها بالصف األول،  ،بالعشرات ومهارة العدّ 
وبصورة متفاوتة في مهارات التعبير الشفهي وفهم 

 باللغة اإلنجليزية.  مضمون النص
األساسية في مهارات ال طالبات الحلقة الثانيةتكتسب  •

توظيف القواعد معظم المواد بصورة مرضية، كما في 
صياغة الجمل باستخدام المضارع التام، كالنحوية 

وتوظيف أدوات والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية، 
يجاد النواتج النفي واالستفهام في اللغة العربية،  وا 

في  والنسب المئوية، االحتماليةالممكنة من التجارب 
المهارات العلمية  جاء اكتسابهن في حين. اضياتالري

استنتاج العالقة بين درجة ما في أفضل، كبصورة 
 . األجسام سرعةتساب حا، و احرارة النجوم وألوانه

عند تتبع نتائج الطالبات في األعوام الدراسية من  •
وعند انتقالهن ، 2017-2016إلى  2014-2015

نسب النجاح تستقر بين الحلقتين األولى والثانية؛ 
 المرتفعة في جميع المواد األساسية.

الدروس معظم تتقدم الطالبات بصورة مناسبة في  •
تابية، وبصورة أفضل في أغلب دروس الك واألعمال

أعمال نظام معلم الفصل، والعلوم بالحلقة الثانية، في 
حين تتقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض 

لعربية بصورة والطالبات الالتي لغتهن األم غير ا
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لتفاوت نظًرا متفاوتة في الدروس واألعمال الكتابية؛ 
 المساندة المقدمة لهن. 

المتفوقات والموهوبات وفق قدراتهن  الطالباتتتقدم  •
طالبات صعوبات التعلم في و في البرامج اإلثرائية، 
.بصورة جيدة برنامج التربية الخاصة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
في اللغة واكتساب المهارات في المواد األساسية بصورة أكبر، خاصًة تقان نسب اإلمستويات الطالبات، من حيث:  •

 والرياضيات في الحلقة الثانية.  بصورة عامة، اإلنجليزية

، والطالبات ذوات التحصيل المنخفض الطالبات خاصةً  الكتابية،وفق قدراتهن في الدروس واألعمال الطالبات  تقدم •
 .الالتي لغتهن األم غير العربية

 
 
  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

، بحماس في الحياة المدرسيةتساهم معظم الطالبات  •
بأنفسهن أثناء قيادتهن فقرات  عالية يظهرن ثقةو 

شاركن ياإلذاعة المدرسية، وبرامج "فسحتي فرحتي"، و 
الثقافية، جنة للافعاليات اللجان المدرسية، كفي 

"قائدات الخنساء"، و"الخنساء عالم جميل"، و
كما في المواقف التعليمية  واضحةيساهمن بصورة و 

ن وليويتفي "تكنو الخنساء"، واألنشطة التقويمية، 
المسئوليات فيها، كالمعلمة الطالبة، عالوًة على 
مشاركتهن في المسابقات وتحقيقهن مراكز متقدمة، 

 كالمركز األول في مسابقة "التمكين الرقمي". 
وي بدين وعًيا تشعر معظم الطالبات باألمن النفسي،  •

األنظمة اّتباعهن ، بالتزامهن السلوك الحسن، و واضًحا
معلماتهن وزميالتهن،  هنحتراموالقوانين المدرسية، وا

بعض  عدا، حيث اتسمت األجواء المدرسية بالهدوء
دور كبير في لمدرسة ولالبسيطة،  الجانبية األحاديث

"بقيمي  :يفاعلة، كمشروع  ال بالمشروعاتتعزيز ذلك 
 .، و"أنت نجمة"تحلو حياتي"

للقرآن  ننصتيحيث ، لبات القيم اإلسالميةالطاتتمثل  •
المشروعات المعززة معظمهن في وتشارك الكريم، 

لمبادئ اإلسالم وتعاليمه، مثل: "فينا الخير"، و"حملة 
الكلمة الطيبة"، و"حفظ النعمة"؛ لتعزيز قيمة العطاء، 

ل في تمثّ  ؛ا لتراث البحرين وثقافتهاا جيدً ويبدين فهمً 
في ، و بحماس واضح ترديدهن السالم الوطني

 العمل الوطني"،"ميثاق  :يليت  مشاركتهن في فعا
 قوب"."حكايات جدتي أم يعو

الطالبات الحضور المنتظم إلى المدرسة  تلتزم معظم •
وبمواعيد الدروس، مع وجود حاالت محدودة من 

التي تتابعها ، الغياب الجماعي والتأخر الصباحي
 :يتطبيق مشروع  ، و المدرسة باإلجراءات الالزمة

 مبكرة". و"أنتِ  %"،100 "حاضرين
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، احين العمل معً بسهولة ووضوح  الطالباتتتواصل  •
على اإلقناع وبناء الجيدة تهن اقدر ظهرن يحيث 

أفكارهن على مساهمات كل منهن، أثناء قيامهن 
قدرتهن على توزيع بإنجاز أنشطتهن في الدروس، و 

 . تفعيل اللجان المدرسيةعند المسئوليات فيما بينهن 

والعمل  ا،ذاتي  على التعلم مناسبة قدرة  الطالباتتظهر  •
كتفعيل كراسة باستقاللية في الدروس وخارجها، 

وتوظيف أدوات التمكين الرقمي في الباحثة الصغيرة، 
والبحث في الخرائط المعرفية، ورسم الواجبات، 

  األركان التعليمية.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .بصورة أكبر الطالبات على التعلم الذاتي قدراتتعزيز  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

توّظف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعّلم فاعلة  •
بلغت ما يقارب التي خاصة في الدروس الجيدة، 

تركزت في أغلب دروس نظام معلم نصف الدروس، و 
كالتعّلم باللعب، الفصل والعلوم في الحلقة الثانية، 

المشكالت، والطاولة  والتعّلم باالكتشاف، وحلّ 
شارك"، -زاوج-وار، وأسلوب "فّكرالمستديرة، ولعب األد

ستخدمن فيها المصادر والموارد التعليمية المشوقة، يو 
ية، والعروض كالسبورة الذكية، واألفالم التعليم

ية، والبطاقات التعليمية، لكترونية، والسبورات الفرداإل
في حين جاء توظيفهن لها بصورة مرضية في بقية 

 .الدروس
توّظف المعلمات في معظم الدروس أساليب تحفيز  •

وتشجيع فاعلة، كصندوق المكافآت، وشجرة التحفيز، 
وسباق المجموعات، والعبارات التعزيزية، والصيحات 

ويقدمن الدعم الفردي  ،اسية، ومنح الهدايا الرمزيةالحم
لن دور الطالبة المساندة؛ لهّن في فقرة "فراشاتي"، ويفعّ 

 مّما عزز من مشاركة الطالبات، ودفعهّن نحو التعّلم.
التخطيط حيث س، لدرو اتتفاوت المعلمات في إدارتهّن  •

الفاعل للمواقف التعليمية، والتنّوع في األنشطة 
في  والتسلسل في عرض المادة العلميةالصفية، 

، بينما تأثرت إنتاجية بقية الدروس، الدروس الجيدة
باالنتقال السريع بين األنشطة التعليمية، أو اإلطالة 
فيها، خاصًة في األنشطة االستهاللية؛ مّما أدى إلى 
عدم كفاية الوقت المتاح لإلجابة عن أسئلة التقويم 

 الختامي.
في أغلب الدروس داء الطالبات قّيم المعلمات أت   •

الشفهية تنوعة، كالتقويمات م يةتقويمبأساليب 

، والتقويم باألقران التحريرية، الفردية والجماعية،و 
مساندة الطالبات في  هامن نتائج وتتفاوت استفادتهن

خاصًة  ،التعليمية بفئاتهّن المختلفة هناحتياجاتتلبية و 
حيث ، من الطالبات ذوات التحصيل المنخفض

الوقوف على أخطاء الطالبات، وتصويبها بالمتابعة 
والتأكد من حدوث التعّلم، وتقديم التغذية ، الدقيقة

في بعض المعلمات تكتفي في حين الراجعة المباشرة، 
التقويم الفردي أو المرور السريع بالدروس المرضية 

المتفوقات تصويب بين المجموعات، اعتماًدا على 
 دون متابعتهّن.

ف المعلمات الطالبات بقدر مناسب من الواجبات تكلّ  •
المنزلية المخطط لها، دون مراعاة التمايز في أغلبها، 
ويتابعنها بالتصويب شبه المنتظم، ويعززنها بالعبارات 
التشجيعية، ويتفاوتن في تدقيقها، وتوفير التغذية 

 الراجعة حولها، في أغلب المواد األساسية.
تفكير العليا بصورة مناسبة تنمي المعلمات مهارات ال •

 في أغلب الدروس، كمهارة التفكير الناقد، وحلّ 
المشكالت في المسائل الحياتية في الرياضيات، 

 واالكتشاف وتبرير اإلجابات في العلوم.
تراعي المعلمات التمايز بصورة متفاوتة في األنشطة  •

التعليمية ذات المستويات المختلفة، ويتحدين قدرات 
أسئلة و ، النهاية بطرح األسئلة مفتوحةالطالبات 

المسائل اللفظية في  "اكتشفي الخطأ"، وحلّ 
الرياضيات، ومراعاة الذكاءات المتعددة في الدروس 

 الجيدة.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 إدارة وقت التعّلم بدرجة أكثر فاعلية.   •

االستفادة بصورة أكبر من نتائج التقويم في تلبية االحتياجات التعليمية للطالبات، خاصة الطالبات ذوات التحصيل  •
 المنخفض.  

 ، وتوفير التغذية الراجعة لها.تهامتابعدقة مراعاة التمايز في األنشطة والواجبات المنزلية، مع  •
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

المدرسة طالباتها المتفوقات والموهوبات بصورة تدعم  •
الفاعلة،  والبرامج المشروعات جيدة بمشاركتهن في

"بأناملي أنقذ عالمي"، وفعالية و"زهور الربيع"، مثل: 
"ملتقى المواهب"، كما تقدم الدعم الفاعل لطالبات 
 صعوبات التعلم في برنامجهنَّ الخاص "فراشات

الطالبات ذوات التحصيل في حين تساند الخنساء"، 
الطالبات الالتي المنخفض في برنامج "يًدا بيد نتعلم"، و 

في برنامجهن الخاص بصورة  لغتهنَّ األم غير العربية
 . مناسبة

ت لبِّي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالبات بصورة  •
وتساندهن عندما جيدة، بتفعيل برنامج "لمسة حنان"، 

تكون لديهن مشكالت، بدراسة الحاالت الخاصة 
إضافًة إلى ، فرط الحركةكحالة  ،نهاومتابعة تحسّ 

لمعالجة مشكالتهن  ؛المشروعات اإلرشادية هاذيتنف
 ."، و"دانة الخنساء"مثل: "مشكلتي لها حلّ  الشخصية،

واهتماماتهن الطالبات معظم مدرسة خبرات ت ثري ال •
 بمشاركتهن في فعالياتباألنشطة الالصفية المتنوعة، 

العلمية كاللجنتين  ،للجان الطالبية، وا"فسحتي فرحتي"
ح"، الخنساء تصبّ كلثقافية، والفعاليات التربوية "وا

المسابقات الخارجية التي يحرزن و و"اإلنتاج المدرسي"، 
 .  "هيا نفكر مع األرقام"كمسابقة  ،فيها مراكز متقدمة

 بتدريبهن، لمنتسباتها المدرسة بيئة صحية آمنةتوفر  •
 المباني المدرسيةومتابعة صيانة اإلخالء،  عملية على

الحاالت المرضية وبحصر  والمقصف المدرسي،
ب إحدى فنياتها اإلداريات على يالمزمنة، وتدر 

 ،صحتي أواًل"ك" البرامج الصحية، وبتطبيق، رعايتها
 .الفسحة في الممرضة الصغيرةلجنة ل دور يتفعو 

، فاعلةبصورة الجدد  طالباتهات هيَّئ المدرسة  •
بأنظمة المدرسة برنامج ترفيهي تعريفي بباستقبالهن 

كما ، وتقديم الهدايا تفعيل مسرح العرائسك، ومرافقها
الثالث  ينطالبات الصفالنصح واإلرشاد لت قدم 

من التعليم حل التالية المر ى الإلالنتقال  ؛والسادس
 ،الزيارات الميدانية للصف الرابعبتنفيذها  ؛بسالسة

المحاضرات حول المرحلة تقديم ، و والمدارس اإلعدادية
 العمرية كمحاضرة "أنا كبرت".

تقدم المدرسة دعًما مناسًبا لذوات اإلعاقة الحركية  •
مع الجهات المعنية، ومشاركتهنَّ  والسمعية، بالتواصل

تخصيص و ، كالمجلس الطالبيفي اللجان المدرسية، 
ينما ، باألرضيّ الطابق ، وصفوف في لهن مياه دورة

المعلمات لهن في الدروس بما يتالءم مع دعم يتفاوت 
 . جوانب اإلعاقة لديهن
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الحياتية للطالبات بصورة  المهاراتتعزز المدرسة  •
كما في المجلس الطالبي  مهارات القياديةجيدة، كال

 كإدراج األيقونات ، ومهارة الحاسوبوفريق الزهرات
التجارب العلمية، ، وتنفيذ االرتباطات التشعبية لعمل

جانب ومهارات البحث كما في مهرجان "اقرأ"، إلى 
  .مهارة نقش الحناء، والزراعة

  

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية بصورة أكبر.مساندة  •

 الدروس. فيخاصة  ،بصورة أكبرذوات اإلعاقة ات الطالبدعم  •

 
   
 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 11                                                                          2018فبراير  14، و12-11 – الخنساء االبتدائية للبنات مدرسة -تقرير المراجعة 

 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

ز العلمي تركز رؤية المدرسة التشاركية على التميّ  •
في  متفاوتةت رجمت بصورة وقد والشخصي، 

 مجاالت العمل المدرسي.
ذاتي  تقييم أدواتص المدرسة واقعها باستخدام تشخّ  •

مالئمة من حيث الدقة والشمول، كتحليل 
(SWOT) ،ومعايير المدرسة البحرينية المتميزة ،

وتحليل نتائج اإلنجاز األكاديمي، ونتائج الزيارات 
الصفية، وتستفيد من نتائجه في التعرف على 

ناء وتلك التي تحتاج إلى تطوير، وفي بمواطن القوة 
تضمنت التي ، والتشغيلية ها اإلستراتيجيةخطط

يتم متابعتها عبر الوقفات مؤشرات أداء مناسبة، 
فريق التحسين اجتماعات في ، و المنتظمة التقييمية

في تحديد وقد ساهم ذلك بصورة مناسبة الداخلي، 
أولويات العمل المدرسي، وانعكس أثرها بصورة 

ظهر و  ،تفاوتة على مجاالت العمل المدرسيم
التطور الشخصي للطالبات،  :يفي مجال   هاأفضل

 والمساندة واإلرشاد. 
 تدريبية داخلية وخارجية االمدرسة ورشً تقدم  •

، مثل: "التقويم من أجل التعلم"، و"معايير للمعلمات
هن بالزيارات الصفية ءوتتابع أداالدرس الجيد"، 

والجلسات ، الزيارات التبادليةالمتنوعة، وتفعيل 
تمهين المعلمات تعمل على التطويرية لألقسام، و 

متابعة إال أن ، الجديدة ةحقيبة المعلمبتوزيع ، الجدد
على أداء التدريبية برامج هذه الأثر انعكاس 

في دروس وتة، خاصة المعلمات ظهر بصورة متفا
 الحلقة الثانية. 

قيادة يجابية بين اإلنسانية اإلعالقات التسود  •
باعتمادها مبدأ سياسة الباب ، ومنتسباتهاالمدرسة 

 هاز يالمفتوح، والعمل بروح الفريق الواحد، وتحف
بتنفيذ بعض البرامج، مثل: "رسالة من المعلمات 

االحتفال "، و"جواهر الخنساء"، و القلب"، و"جلسة ودّ 
كاالحتفال بيوم المعلم، وتكريم  ،بالمناسبات
إضافة إلى نهن بالشهادات التقديرية، المتميزات م

ا للنقص، كالقيام بعض الصالحيات؛ سد  ب هنتفويض
اللغة اإلنجليزية، قسم ي: ين لبمهام المعلمتين األولي  

 والعلوم.
بفاعلية؛ ت وظف المدرسة مواردها التعليمية ومرافقها  •

السبورات الذكية توظيف لتعزيز تعلم الطالبات، ك
تنفيذ مركز مصادر التعلم في و في الصفوف، 

ياضية، والصالة الر والبرامج المساندة، الدروس 
واستخدام لكتروني، ومختبر الحاسوب، والصف اإل

تفعيل ك ،المساحات المتوافرة في أرجاء المدرسة
"شوارع الخنساء"، عالوًة على مشروع بالممرات 

 . ، وركن "مقهى القراءة"الصف المفتوحتفعيل 
المحلي تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع  •

 "إنجنير الصحي"مع مركز  بصورة جيدة، كتواصلها
والدفاع ، تقديم المحاضرات الصحية والتثقيفيةفي 

المدني؛ لإلشراف على تنفيذ عملية اإلخالء 
وتقييمها، والتعاون مع مركز الموهوبين؛ الحتضان 

ر صل مع أولياء األمو اتو الموهوبات، كما ت
بمشاركتهم في الحياة المدرسية، كمشاركتهم في 

بيوم الميثاق الوطني"."فعالية االحتفال 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
الحلقة  في خاصة ،برامج رفع الكفاءة المهنية ومتابعة أثرها في االرتقاء بمستوى عمليات التعليم والتعلم في الدروس •

 الثانية.

 .أنشطة الخطط المدرسية على مجاالت العمل المدرسي بصورة أكثر دقة تنفيذانعكاس أثر  آليات متابعة •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 الخنساء االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Khansa Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1978 التأسيسسنة 
 809 مجمع –909  طريق – 3677 مبنى العنوان

 الجنوبية /مدينة عيسى المدينة/ المحافظة 
 17680304 الفاكس 17780116 17684284 أرقام االتصال

 khansa.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 سنة 12–6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الدراسية )الصفوف 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 
 787 المجموع 787 اإلناث - الذكور عدد الطلبة
 .المتوسطتنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 ةفني 12و ،ةإداري 21 عدد الهيئة اإلدارية
 72 عدد الهيئة التعليمية

 والتعليممنهج وزارة التربية  المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 5 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
صفوف الحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية بامتحانات وزارة التربية والتعليم للرياضيات  •

 .بالصف السادس

 الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. االمتحانات •
 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 :2018-2017في العام الدراسي  التعييناتأهم  •

  تفوق وموهبةاختصاصية  -
 : اللغة العربية، والرياضيات.قسم يين لين أولي  معلمت   -

 


