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  المقدمة
 

إجراء ىذه المراجعة بقامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 ي مقابل التقديراتالكممات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكممات المستخدمة التقدير

 ممتاز
تدؿ عمى وشؾ بموغ الشموؿ والتماـ  /تدؿ عمى الشموؿ والتماـالجميع تقريًبا   /الجميع

 الغالبية العظمى
تدؿ عمى الكثرة والشيوع وتزيد عمى معظـ  األغمبية العظمى 

تدؿ عمى الكثرة بما يجاوز حد األغمب معظـ  جيد
تدؿ عمى تجاوز الحد المتوسط أغمب/مناسب/مالئـ/متفاوت  مرض  

 غير مالئم

تدؿ عمى ما دوف المتوسط قميؿ/ أقمية 
قميؿ تدؿ عمى ما ىو أدنى مف محدود 

تدؿ عمى الندرة والقمة الشديدة محدود جًدا 
تدؿ عمى انعداـ الشيء معدوًما )ال يوجد( 

 
 

 مرض  " عمية العامة لممدرسةاالف" 
 مبررات الحكم

 

   المدرسة في مجالي اإلنجاز  أداءر مستوى تغي
األكاديمي والتعميـ والتعمـ مف المستوى الجيد إلى 
المستوى المرضي، وفي بقية المجاالت مف 

 المستوى الممتاز إلى المستوى الجيد.
  اإليجابية بيف منتسبات  اإلنسانيةالعالقات

 .المدرسة، والعمؿ بروح الفريؽ الواحد
 الجيد لكؿٍّ مف طالب صعوبات التعمـ،  التقدـ

والنطؽ  ب الدمجوطالب التفوؽ والموىبة، وطال
 .والتخاطب في برامج الدعـ والمساندة المقدمة ليـ

  الطالب الذيف لغتيـ األـ غير تقدـ تفاوت
 والطالب ذوي التحصيؿ المنخفض. ،العربية

  الطالب الميارات األساسية في كساب إتفاوت
 .ميارات المغة العربية الدروس، خاصةً 

 في توظيؼ إستراتيجيات  أغمب المعممات تفاوت
، وفي تقديـ األنشطة التعميمية، التعميـ والتعمـ

والتقويمية التي تمبي احتياجات أغمب الطالب، 
 وتتحدى قدراتيـ.

  إدارة المعممات المواقؼ التعميمية بصورة مناسبة، غير
كافًيا  أف استثمار بعضيف لوقت الدرس لـ يكف

لتحقيؽ أىدافو، كما في بعض دروس نظاـ معمـ 
 الفصؿ.

  الحياة المدرسية بحماس في مساىمة معظـ الطالب
في األنشطة الالصفية،  وثقة، وتولييـ األدوار القيادية

نتيجة ؛ إال أف مساىماتيـ تفاوتت في األنشطة الصفية
 .ليـالتفاوت في الفرص المتاحة 

  الجيد عما تقدمو رضا الطالب وأولياء أمورىـ
 المدرسة.
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 أبرز الجوانب اإليجابية

  صعوبات التعمـ، والتفوؽ والموىبة، والدمج، والنطؽ والتخاطب في برامج  :مف كؿ  الذي يحققو طالب التقدـ
 الدعـ والمساندة المقدمة ليـ.

 في األنشطة الالصفية مساىمة معظـ الطالب بحماس وثقة.  

 .العالقات الطيبة السائدة بيف منتسبي المدرسة 

 التوصيات
  ًكسابيـ الميارات األساسية في المواد األساسية، خاصة المغة  ميارات رفع مستوى تقدـ الطالب في الدروس، وا 

 .، وميارة الكتابة في المغة اإلنجميزيةالعربية

  ضمفبحيث ت ،التعميـ والتعمـ إستراتيجياتتطوير المينية في التنمية أثر برامج متابعة: 

  المختمفة في تمبية احتياجات الطالبمف أجؿ التعمـ االستفادة مف نتائج التقويـ 
 إدارة الوقت في الدروس 
 في الدروسالمسئولية لتنمية ثقة الطالب بأنفسيـ وقدرتيـ عمى تحمؿ  ؛إتاحة المزيد مف الفرص 
 وتحدي قدرات الطالب مراعاة التمايز. 

  المتمثؿ في الموارد البشرية في المعممات األوليات لمغتيف العربية واإلنجميزية، والرياضيات، سد النقص
 واختصاصية مركز مصادر التعمـ.

 

  مرض  "عمى التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

الحكم مبررات
  لمعظـ مجاالت  الذاتيالتقييـ آليات تطبيؽ

ومتابعة ما يقدـ عمى فترات العمؿ المدرسي، 
لمواقؼ اتقييـ  تو فيتفاوت دقمع منتظمة، 
 التعميمية. 

 ستراتيجية لجميع مجاالت اإلخطة ال شمولية
مؤشرات أداء وتضمينيا العمؿ المدرسي، 

لـ يتضح فييا مراعاة خصوصية المادة  موحدة،
 .حسب قدراتيـطالب ال تمايزال و الدراسية 

  مناسبة لمتحديات التي بصورة مواجية المدرسة
 تمثمت في:

  مدخالتيا مف الطالب الذيف لغتيـ األـ غير
 أخرى و  م  العربية التي تزداد سنة ت  

 النقص في الموارد البشرية المتمثؿ في: 
المعممات األوليات لمغتيف العربية واإلنجميزية، 

مصادر  والرياضيات، واختصاصية مركز
 .التعمـ
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  لضبط سموؾ  بعض التحسينات المدرسةإجراء
، المدرسة الممونة مشروعكتطبيؽ  الطالب

 روعاتوتوفير بيئة محفزة لتطبيؽ المش
 المدرسية.

 لواقعيا بمؿء استمارة التقييـ  المدرسة تقييـفاوت ت
الذاتي الخاصة بيا مع األحكاـ التي توصؿ إلييا 

 فريؽ المراجعة في معظـ المجاالت.
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطمبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 14/2015الطالب في العاـ الدراسي  يحقؽ 
نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد األساسية 

 %.100% و90تراوحت ما بيف 
  ًا يحقؽ الطالب نسب إتقاف مرتفعة ومرتفعة جد

% 62في معظـ المواد األساسية تراوحت ما بيف 
في المستوى المتوسط %، باستثناء بموغيا 100و

% 58بنسبة الرياضيات لمصفيف الرابع والخامس 
 % عمى التوالي.41و

 توافؽ نسب النجاح المرتفعة ونسب اإلتقاف في ت
وتنعكس عمى مستويات ، معظـ المواد األساسية

كدروس العمـو الطالب في الدروس الجيدة 
المغتيف والرياضيات في الصؼ الخامس، ودروس 

في الصؼ الرابع، إال أنيا لـ واإلنجميزية العربية 
في بقية الدروس التي  نفسوتظير بالمستوى 

 في أكثر مف نصفيا بالمستوى المرضي.جاءت 
  األساسيةميارات الاكتساب الطالب في يتفاوت 

 مواد األساسية، عمى النحو التالي:في ال
  ميارات المغة اإلنجميزية جاءت بصورة

مناسبة كما في القراءة والتحدث، وبصورة أفضؿ 
الكتابة ميارة جاءت لصؼ الرابع، بينما في ا

 بدرجة أقؿ
  ميارات الرياضيات ظيرت بصورة مالئمة
لصؼ الرابع في تطبيؽ خصائص الجمع با

والطرح، وبصورة أفضؿ في المقارنة بيف الكسور 
 لصؼ الخامسا في العشرية

 ميارات العمـو جيدة في الصؼ الخامس، 
التصنيؼ واالستنتاج، بينما جاءت ميارتي ك

 ، خاصةاألولىالحمقة صفوؼ في بدرجة أقؿ 
 الصؼ الثالث

 بصورة مالئمة  تميارات المغة العربية جاء
لصؼ بافي التحميؿ وتطبيؽ القواعد النحوية 

الصؼ الثالث، وبصورة أفضؿ بالخامس، والقراءة 
المستوى جاءت أقؿ مف لصؼ الرابع، غير أنيا با

في التركيب وفيـ المضموف في الصؼ  المتوقع
الطالب الذيف ات يار مقد جاءت و ىذا، الثاني. 

 .بصورة مناسبةلغتيـ األـ غير العربية 
  ًا في نسب النجاح المرتفعة في يحقؽ الطالب ثبات

المغة اإلنجميزية عمى مدار األعواـ الدراسية مف 
، في حيف ال تستقر 14/2015إلى  12/2013

المواد األساسية مع كونيا مرتفعة في  ةفي بقي
 المجمؿ.

 ب دروس في أغم يتقدـ الطالب بصورة مرضية
بصورة جيدة في  المواد األساسية، ويتقدموف

لصؼ الخامس، بينما باالعمـو درس ك يا،بعض
في بعض دروس  ةغير مالئمبصورة جاء تقدميـ 

 الفصؿ. معمـ نظاـ
  في البرامج المدرسية بصورة جيدة يتقدـ الطالب

كبرنامج صعوبات التعمـ في المغة العربية، وصؼ 
طؽ والتخاطب، والتفوؽ الدمج، وبرنامج الن

نتيجة المساندة الفاعمة، غير أف تقدـ ؛ والموىبة
الطالب الطالب الذيف لغتيـ األـ غير العربية، و 
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في ، ذوي التحصيؿ المنخفض جاء بدرجة أقؿ
حيف يتقدـ الطالب بفئاتيـ المختمفة بصورة 

 متفاوتة في أغمب الدروس.

 ابية يتقدـ الطالب بصورة متفاوتة في األعماؿ الكت
في المغة اإلنجميزية والرياضيات والمغة العربية 

بصورة فييا لحمقة الثانية، بينما جاء تقدميـ با
 الفصؿ. معمـ أفضؿ في العمـو ونظاـ

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الطالب في المغة العربية، وميارة الكتابة في المغة اإلنجميزية ياراتم. 

  في أغمب دروس المواد  خاصة الطالب ذوي التحصيؿ المنخفض ،يحققو الطالب وفؽ قدراتيـ الذيالتقدـ
  .الفصؿ معمـ دروس نظاـ سّيماال األساسية واألعماؿ الكتابية، 

 
 

  جيد"لمطمبة  الشخصيالتطور" 
 مبررات الحكم

 

 يةفي الحياة المدرسالطالب  معظـشارؾ ي 
 جيد   وتحمؿ   ،ثقة عاليةو ، بحماس كبير

 كما برزت أثناء قيادتيـ المجموعات ،سئوليةلمم
، األنشطة الالصفيةو  ،في الدروس الجيدة

والفسحة،  قيادتيـ فعاليات الطابور الصباحي،ك
 مجنتي:ك المتنوعة والمجاف ،واألنشطة المدرسية

مسرحية اشتراكيـ في و ، خذ بيدي"و" ،النظافة
 فيمراكز متقدمة  حرازىـا  و  "،ف أحمـأ "م ف حقي

فيمـ الديرة " :تيمسابق :المسابقات الخارجية، مثؿ
 ."فرساف المناظرة"و ،نظيفة بأىميا"

  مع المنتظـ،  حضورالالطالب  معظـيمتـز
تيا ، تتـ متابعبسيطة وجود حاالت تأخير

وبتفعيؿ البرامج  ومعالجتيا بالتوجيو واإلرشاد،
في تميز  شروع "تميزيوالمشروعات المتنوعة كم

  .ةوتوزيع شرائط التميز الذىبي ،مدرستي"
 في  الطالب باألمف النفسيمعظـ  يشعر

بأخالؽ وسموؾ حسف، تمثؿ  ويتحموف، المدرسة
في التزاميـ أنظمة المدرسة وقوانينيا، إضافًة 

كتقديرىـ  ،انتياجيـ القيـ اإلسالميةى لإ
 واحتراميـ لبعضيـ بعًضا ولمعمماتيـ.

  حسًّا وطنيًّا عالًيا، ويتمثموف قيـ يبدي الطالب
الطابور  فعاليات بمشاركتيـ في المواطنة

وفي في االحتفاالت الوطنية، و الصباحي، 
ومحمية  ،خفر السواحؿكزيارة  الزيارات الميدانية

، وتوظيؼ األركاف ومصنع الفخار ،العريف
 والجداريات في تعزيز التراث البحريني.

 الطالب التعمـ الذاتي خالؿ معظـ يمارس 
"حقيبة الطالب المتفوؽ"، مشروع  في يـعمم
ميارة  يوظفوفو  ،"واإلنترنت"الحاسوب لجنة و 

 ،كتابة التقارير وعمؿ البحوث والمطويات
صادر ركز ممركف التعمـ الذاتي ب يفّعموفو 

 التعمـ. 
  ؛ عمى الرغـ مف و  بودّ مًعا  الطالبيعمؿ انسجاـ 

ميارات ويظيروف خمفياتيـ الثقافية المختمفة، 
عف الرأي  ميارة التعبيرك ،التواصؿ فيما بينيـ

األنشطة  ، إضافة إلىيمجمس الطالبالفي 
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، مشروع اليونسكوكالمتنوعة  الجماعية
اليات الفسحة وفعّ  ،والمسابقات الثقافية التعميمية

 في ركف الغذاء الصحي. كما المدرسية

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ثقة الطالب بأنفسيـ وتولييـ األدوار القيادية داخؿ الدروس بصورة أكبر. 
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 جودة العمميات الرئيسة
 

 مرض  "والتعمم  التعميم" 
 

 مبررات الحكم
 

 في الدروس، حيث  المعمماتأداء  فاوتتي
 متنوعةوتعمـ تعميـ  إستراتيجياتيف أغمب توظف

، التعاوني التعمـمثؿ: ، في الدروس الجيدة
والعصؼ ، األدوار تمثيؿو والتعمـ بالمعب، 

استفاد منيا أغمب الطالب في الذىني، 
بقية بخالؼ ، سابيـ المعارؼ والمياراتتاك

 طرائؽ التدريس فييالـ تكف التي الدروس 
والتي بمغت نصؼ الدروس  ،نفسياالفاعمية ب

 المعممات في تناحيث ك في المواد األساسية،
 ف  ح  ت  ، ولـ ي  بعضيا محوًرا لمعممية التعميمية

الفرص الكافية لتحمؿ الطالب المسئولية 
بعض ما في كوتنمية ثقتيـ بأنفسيـ فييا، 

 الفصؿ. ـمعم دروس نظاـ

 بصورة العممية إلماـ المعممات بموادىف  ينعكس
متفاوتة عمى أدائيف في الدروس، وقد تأثرت 

خطاء المغوية مف األبعض ب بعض الدروس
 .الفصؿمعمـ معممات نظاـ قبؿ فئة مف 

  تستخدـ أغمب المعممات موارد تعميمية متعددة
كػالعروض اإللكترونية، والسبورات الفردية، 

بصورة فاعمة في الدروس  التعميميةوالبطاقات 
ليا  فالجيدة، في حيف لـ يظير توظيفي
وغير  بالفاعمية نفسيا في الدروس المرضية

 .المالئمة

  المعممات الدروس بصورة مناسبة أغمب تدير
مف حيث التسمسؿ في تقديـ المعمومات 

إال أف بعض واألنشطة وضبط سموؾ الطالب، 

اديث باألحفي مجرياتيا ا الدروس تأثرت سمبً 
الجانبية والفوضى مف قبؿ بعض الطالب، 

 أثناءفاعمية اإلدارة الوقتية متفاوتة وجاءت 
 .يةوالتقويم ،األنشطة الصفيةطبيؽ ت

 الطالب وتحفزىـ  المعمماتمعظـ  تشجع
؛ واليدايا الرمزيةالثناء عية و يبالعبارات التشج

في جذب انتباه الطالب وزيادة  تساىمبصورة 
حماسيـ ومشاركتيـ في المواقؼ التعميمية، في 

طالب ذوي الحيف ظيرت نسبة مشاركة 
الذيف لغتيـ األـ الطالب التحصيؿ المنخفض و 

يـ نتمك تغير العربية بدرجة منخفضة؛ أعاق
 .تقاف بعض الميارات األساسيةإمف 

 أغمب أساليب الربط بيف المواد في تنوعت 
 ربطالكخاصة في الدروس الجيدة، ، الدروس

مف خالؿ  ،االجتماعيات والمغة العربية بيف
لصؼ باالمعرفة القرائية  توظيؼ خريطة

 الثاني.
   التفكير العميا  ميارات ي أغمب المعمماتنمّ ت

 ،تفسيرميارة اللدى الطالب بصورة مناسبة، ك
في كما بداء الرأي ا  و  تبرير اإلجابات،و 

 العربية، واالستنتاج العممي المغةموضوعات 
  .في مادة العمـو

 قدرات الطالب في بعض  تتحدى المعممات
األسئمة واألنشطة المقدمة ليـ، مع مراعاة 
التمايز، والتدرج فييا مف األسيؿ إلى 

لـ  األصعب، كما في الدروس الجيدة، في حيف
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في بقية  التحدي بالمستوى نفسويظير 
التعميمية األنشطة جاءت  ، حيثالدروس

  .سيمة المحتوى موحدة أووالتقويمية 
  ،تتنوع أساليب التقويـ ما بيف تحريرية وشفيية

إال أّف االستفادة مف نتائجيا  فردية وجماعية،
في تمبية االحتياجات المختمفة  تفاوتت

 لمطالب، خاصة ذوي التحصيؿ المنخفض
 .الذيف لغتيـ األـ غير العربيةالطالب و  ،منيـ

  متفاوتة،  المعممات الطالب بصورةتساند
الحظ األكبر وطالب الدمج كاف لممتفوقيف 

منيا، في حيف جاءت مساندة الطالب ذوي 
الذيف لغتيـ الطالب و  التحصيؿ المنخفض

 .بمستوى أقؿ األـ غير العربية
  بقدر  مناسب مف ت كمِّؼ المعممات  الطالب

 ،ليا الطالبية المخطط الواجبات واألعماؿ
، في بعضيا التمايز بيف الطالب راعيفيوالتي 

بصورة دقيقة ومنظمة في الغالب،  ويصححنيا
عمى يـ في تقديـ التغذية الراجعة ل تفاوتيفمع 

 .اختالؼ فئاتيـ

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

  في الدروس ؿأفضاإلدارة الوقتية بما يضمف تحقيؽ إنتاجية.  

 الذيف لغتيـ األـ غير العربيةالطالب و  ،طالب ذوي التحصيؿ المنخفضملالتعميمية مساندة ال. 

  احتياجات الطالب المختمفة. تمبيةفي واالستفادة مف نتائجو توظيؼ التقويـ 

 .الفرص المتاحة لتحمؿ الطالب المسئولية وتنمية ثقتيـ بأنفسيـ 
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطمبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  جامنبر بتنفيذ ، جددالمدرسة الطالب الت ييِّئ 
تقديـ الشخصيات المتضمنة سبوع التييئة أ

الكارتونية المسمية، وتنظيـ جوالت لمتعرؼ عمى 
 ،مرافقيا، وعقد لقاءات تربوية مع أولياء األمور

يـ؛ ئوشرح الئحة االنضباط الطالبي ليـ وألبنا
 استقرار طالبيا.مما ساىـ في سيولة 

  لممراحؿ التالية مف التعميـ تعد المدرسة طالبيا
حيث تنظـ ، تيافاعؿ بتعريفيـ بطبيع بشكؿ  

لصؼ إلى االصؼ الثالث زيارات ميدانية لطالب 

لمدارس إلى اؼ الخامس طالب الصو الرابع، 
 . التي سيمتحقوف بياالمجاورة 

   ا، ا ومعنويًّ ماديًّ  طالبيا احتياجات المدرسةمبي ت
فطار، المدرسي، وكوبونات وجبة اإل كالزي

تطورىـ الشخصي  تتابعو  والنظارات الطبية،
لمعززة ا ،رشادية المنتظمةتقديـ الحصص اإلب

والسموؾ الحسف، كاالنضباط الطالبي  لمقيـ
 والنظافة.

 مف نتائج التقويمات المسحية المدرسة  ستفيدت
في تمبية احتياجات  والتشخيصية القبمية والبعدية
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الطالب التعميمية بصورة فاعمة عف طريؽ تقديـ 
 ،لممتفوقيف والموىوبيف البرامج اإلثرائيةو  الخطط

كبرنامج "حوارات مستقبمية"، و"المبدع الصغير"، 
لدمج مف ذوي اصؼ البرامج العالجية لطالب و 

صعوبات التعمـ، والنطؽ طالب و  الذىنية،اإلعاقة 
 غير أف برامج الدعـ والمساندة ،والتخاطب
ذوي التحصيؿ الدراسي لمطالب  المقدمة

الذيف لغتيـ األـ غير العربية الطالب المنخفض، و 
 ظيرت بصورة متفاوتة.

  متنوع مف  خبرات الطالب بكـّ  المدرسةتثري
، التي تتالءـ البرامج واألنشطة الالصفية

 واحتياجاتيـ وميوليـ المختمفة، كمشاركتيـ في
 ،المسرحكمجنة المدرسية المتعددة المجاف  أنشطة

ولجنة الطالب  ،والزراعة، والمجمس الطالبي
، "ازدني عممً " :يكمعرض  والمعارض المنتج، 

 طالب ةركاشم "القرية التراثية". عالوة عمىو
في العروض الدمج، وصعوبات التعمـ صؼ 

 "المغة مشروعكالمشروعات وفي  الرياضية،
، وتصدرىـ مراكز متقدمة في العربية الفصحى"

، كحصوليـ عمى الداخمية والخارجية المسابقات
 مسابقة مشروع البحث العممي.في  المركز الثالث

 لدى الطالب ز المدرسة الميارات الحياتية ز  ت ع
بصورة جيدة، خاصة في المجاف المدرسية 

واألشغاؿ اليدوية، والعروض  ،: الرسـكميارات
المسرحية، والتأليؼ القصصي، وكتابة التقارير؛ 

 ميارات تقنية المعمومات ظيرتعزيزىا إال أف 
 بصورة أقؿ.

 عمى توفير البيئة الصحية اآلمنة حرص المدرسة ت
لمخاطر بصورة منتظمة، المنتسبييا، وتقييـ 

عمى عممية اإلخالء منتسبييا وتدرب جميع 
المحاضرات  إلى جانب تنظيمياواإليواء، 
تميزي في نظافة مثؿ: " الصحية، والمشروعات
محصوؿ عمى الميدالية لميا أىّ مما  بيتي الثاني"؛

 ذىبية في المدارس المعززة لمصحة.ال
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ذوي التحصيؿ المنخفض بصورة الطالب الذيف لغتيـ األـ غير العربية، و  مطالبتعزيز برامج الدعـ والمساندة ل

 .أكبر

 تنمية الميارات الحياتية لمطالب بصورة أكبر. 
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 ضمان جودة المخرجات والعمميات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 رتقاء مًعا عمى االالتشاركية  المدرسةرؤية  ركزت
في  صورة متفاوتةترجمت ب ، لكنيالمتميز

التطور ، كاف أفضميا في ممارساتيا التربوية
 .الشخصي لمطالب، ومساندتيـ

  وعضوات ، العميا والوسطى القيادتافتشترؾ
وضع ال تقييـفي  الييئتيف اإلدارية والتعميمية

(، SWOTباستخداـ تحميؿ ) لممدرسة الراىف
في وتطبؽ معايير المدرسة البحرينية المتميزة، 

تنفيذية طيا الخطو بناء خطتيا اإلستراتيجية 
فييا خصوصية يراع  لـ ، مؤشرات أداء محددةب

واد الدراسية، والفئات الطالبية عمى اختالؼ الم
، كما أف تقييميا المواقؼ التعميمية جاء تنوعيا

أثر بصورة متفاوتة مف حيث الدقة، ومتابعة 
ة بيف قيادة المدرسة تسود العالقات الطيب التدريب.

في المناسبات  حيث تحتفي بيف، ومنتسباتيا
شيادات الشكر والتقدير، منح المختمفة، ب

، وتكريميف في المناسبات كػ "يوـ المرأة العربية"
، فضاًل آتحوافز والمكافومنح المتميزات منيف ال

المعممات تفويضيا المستمر، و  يفعف تشجيع
في ات األوليات مقياـ بمياـ المعمملذوات الكفاءة 

 الرياضياتالمغتيف العربية واإلنجميزية، و  أقساـ
 .منقصل اسدً 

 رفع الكفاءة ا باىتمامً القيادة المدرسية  وليت
المينية لممعممات، بتنفيذ البرامج وورش العمؿ 

"، نظرية الذكاءات المتعددةالتدريبية، مثؿ: "
إضافة إلى و"خرائط المعرفة" " التعاونيالتعمـ و"

 بصورة متفاوتةانعكست التي  ؛الزيارات التبادلية

، وبمستوى أقؿ في عمى أداء المعممات عامةً 
 . الفصؿمعمـ ونظاـ  ،المغة اإلنجميزية

  مواردىا المادية والتعميمية  المدرسةتوظؼ
المباني والساحات  وتستثمر ،تاحةومرافقيا الم
؛ الطالبة في إثراء خبرات معظـ بصورة جيد

إحدى غرفيا وممراتيا لمزاولة تفعيميا مثؿ: 
نشطة الرياضية في ظؿ عدـ وجود صالة األ

لتدريب  وتوظيفيا مركز مصادر التعمـ، رياضية
عمى  ؛طالعالواعمى ميارات البحث  الطالب

مصادر  ركزم ختصاصيةعدـ وجود امف  رغـال
 . التعمـ

  في  جيدةبصورة  الباآلباء والط مجمسايشارؾ
كمشاركة أولياء األمور مختمؼ البرامج المدرسية، 

شرافيـ في اليـو المطور،  ، عمى بعض األنشطةوا 
قامة ركف التراث، ومساىمةو  في تنظيـ  الطالب ا 

 .االمتحاناتجدوؿ 
 المحمي  المجتمع مع مؤسسات المدرسة تتواصؿ

، الصحيمركز الحورة بصورة جيدة، كتعاونيا مع 
في  ، والمجمس البمديودار يوكو لرعاية المسنيف

 .الب؛ تعزيًزا لخبرات الطتنظيؼ ساحؿ الفاتح
 التقييـ ستمارة افي مبررات األحكاـ  صياغةتسـ ت

شرح الوافي المستفيض باألمثمة بال لممدرسة الذاتي
لإلطار  القيادة المدرسيةفيـ بما يعكس ؛ الداعمة

 المراجعة لمجاالتتقييميا إال أف ، العاـ لممراجعة
، مع أحكاـ فريؽ المراجعةجاء بصورة متباينة 

 واإلنجاز ،التعميـ والتعمـ :يفي مجال   خاصة
 األكاديمي لمطالب.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  نجاز الطالب أداء المعممات، و متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المينية عمى  .بصورة أكبراألكاديمي ا 
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 المدرسةأساسية عن  معموماتممحق: 
 

 

 المتنبي االبتدائية لمبنيف اسم المدرسة )بالمغة العربية(

 Al-Mutanabbi Primary Boys School اسم المدرسة )بالمغة اإلنجميزية(

 1969 سنة التأسيس

 308مجمع  - 813طريؽ  - 287مبنى  العنوان

 العاصمة /المنامة محافظة / الالمدينة

 17257148 الفاكس 17271839 17273143 أرقام االتصال

 mutanbi.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني لممدرسة

 - الموقع عمى الشبكة

 سنة 11-6 الفئة العمرية لمطمبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 292 المجموع - اإلناث 292 الذكور الطمبة عدد

 ينتمي أغمب الطالب إلى أسر مف ذوات الدخؿ المتوسط االجتماعية لمطمبة الخمفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - - 3 2 2 2 2 عدد الشعب

 اتفني7 إداريات، و 9 عدد الهيئة اإلدارية

 44 الهيئة التعميميةعدد 

 منيج وزارة التربية والتعميـ المنهج المطبق

 المغة العربية لغة التدريس

 سنوات 5 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
، صفيف الرابع والخامسفي مادة الرياضيات لمامتحانات وزارة التربية والتعميـ 
بالييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ واالمتحانات الوطنية الخاصة 

 والتدريب.
 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 ث لثالخالؿ السنوات ا ارتفاع نسبة عدد الطالب الذيف لغتيـ األـ غير العربية

 .% 34إلى %28 مف الماضية
 


