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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، خمسة

مع  مقابالت التي تجرىوالوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
وما أصدروه من  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 
 

   على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  1 - - 1
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 1 - - 1
 التعليم والتعلم 1 - - 1

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 1 - - 1  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 1 - - 1

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  1
 الفاعلية العامة للمدرسة 1
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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  

 مالئمغير 

 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(

 
 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

ودقة عملياته، بما فيها  إلستراتيجيالتخطيط ا متانة •
على  بقوة زرك  الذي شامل، الدقيق و الذاتي التقييم ال

، وكان أساًسا في بناء أولويات التحسين والتطوير
الخطط المدرسية بأنواعها، والتي تتابع القيادة 

ساهم في كل ذلك؛  .المدرسية تنفيذها إلكتروني ا
حها نمو  ،ارتقاء األداء العام للمدرسة نحو التميز

 .رضا الطالبات وأولياء أمورهن
في عالية تحقيق الطالبات مستويات أداء  •

الوزارية، في االمتحانات االختبارات المدرسية و 
ا، جد  ونسب إتقان مرتفعة  ،جميع المواد األساسية

اتهن في الدروس واألعمال مع مستوي تتوافق
 الكتابية.

توظيف اإلستراتيجيات التعليمية، واألساليب  •
التقويمية توظيًفا فاعاًل، يراعى فيه مستويات 

، والذي ظهر المختلفة الطالبات بفئاتهن التعليمية
 .لبرامج التمهين المميزة ةر  م  كث  

القويم، وشخصياتهن  وكهنز الطالبات بسلتمي   •
لقيادية الواثقة، وقدرتهن على تحمل المسئولية ا

وحماس كبير في  شغوفة، بمبادرات عالية، ودافعية
 المناشط المدرسية.المجاالت و شتى 

توظيف المدرسة األمثل لمواردها ومرافقها التعليمية  •
تقديم مشروعات و  ،تعزيز تعلم الطالباتفي  المتاحة
الصفية يحتذى بها، وأنشطة   نماذجد  ع  ت   ؛ريادية
تتيح للطالبات التعلم من  ومتنوعة؛ دائمة

وفق اهتماماتهن  ؛خبراتهنمن ز مجتمعهن، وتعز  
  المختلفة.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
، التي يمكن االعتداد بها كأنموذج يحتذى به في دقة التقييم الرائدةالقيادة المدرسية العالي، وممارساتها وعي  •

عبر مشروع "قيادة  ،الذاتي، والتخطيط اإلستراتيجي، ومتابعتها المتميزة إلكترونًيا لجميع مجاالت العمل المدرسي
 فائقة" الذي يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لجميع مكونات المجتمع المدرسي.

ث روح الحماسة بو  فاعل للمعلمات،العالقات اإلنسانية المتميزة السائدة بين القيادة المدرسية ومنتسباتها، والتحفيز ال •
 "آللئ القادسية"، و"وقفة عرفان"، و"وسام التألق". :كما فيبمشروعات تطويرية عدة،  لديهن،

جميع المواد في ا نسب إتقان مرتفعة جد   رات المدرسية والوزارية، وتحقيقهنفي االختبا المتميزةمستويات الطالبات  •
في الدروس األساسية، واكتسابهن المهارات والمعارف والمفاهيم بصورة الفتة، وتقدمهن البارز الذي يحققنه 

 على اختالف فئاتهن التعليمية.واألعمال الكتابية 

من  التي يستفادأساليب التقويم المتنوعة، ز في توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم، والتمي  الجودة في تطبيق  •
على اختالف فئاتهن التعليمية، وقد ساهم في جودة ذلك مشروعات نتائجها في مساندة الطالبات وتلبية احتياجاتهن 

 ، مثل: مشروع "كن ملهًما، كن مبدًعا".د منهنخاصة الجد   ،للمعلماترفع الكفاءة المهنية 

البرامج والمشروعات  مواردها ومرافقها وساحاتها المتاحة، وفق إمكاناتها بصورة بارزة في تنفيذ توظيف المدرسة •
 منها:و المختلفة،  التعليمية الطالبات حتياجاتبقوة في تلبية اوالفاعلة، والتي ساهمت  المساندة المتعددة

  كالعالمات"، ويهدف إلى تعزيز مهارات التجريب العملي العلمي لدى الطالبات المتفوقات، وزيادة "أنا أعمل
 العلميةمهاراتهن 

  ة واضحة في صقل مواهبهن "أطلقي موهبتك"، وهو برنامج يعنى برعاية الطالبات الموهوبات، وقد ساهم بصور
 وتطويرها

  البات صعوبات التعلم، بمراعاة أنماط صيل الدراسي لطاألميرات"، وهو برنامج يعنى برفع مستوى التح"قصر
 سب النجاح لديهنالتعلم لديهن؛ وقد ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع ن

 "يعنيان برفع المستوى الدراسي للطالبات ذوات التحصيل وهما برنامجان ، "إلى القمة"، و"خطوات نحو النجاح
 النجاح واإلتقان لديهنرتفاع نسب المنخفض؛ وقد ساهما بصورة كبيرة في ا

 مستوى اول الغذاء الصحي، وقد ساهم في رفع "اآلنسة فيتامين"، وهو مشروع يعنى بتوعية الطالبات بأهمية تن
 لطالباتدى ال الصحي وعيال

 ،"صقل شخصياتهن  في وهو مشروع يعنى بحث الطالبات على العمل التطوعي؛ وقد ساهم "سنابل الخير
 المجتمع المحلي. مع وزيادة تواصلهن القيادية،

بجدارة وثقة عالية بالنفس،  على تحمل المسئولية ، وتحليهن بالسلوك الحسن، وقدرتهنالطالبات القيادية شخصيات •
 ، مثل: عدةمشروعات قد عززت المدرسة ذلك بومشاركتهن مًعا في الحياة المدرسية، و 

  ي المهامبتول   نمن خالل تكليفهباستقاللية،  نهعملتعزيز لصقل مهارات الطالبات القيادية و  ؛"واعدة"قيادات 
 والمسئوليات في اللجان المدرسية
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 ر في اإلذاعة المدرسية؛ تعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن، عبر مواجهة الجمهو "، وهو مشروع يعنى ب"أنا واثقة
 اإللقاءوسالمة  تقديم البرامج زيادة قدرة الطالبات على في مما ساهم

  ساهم في وقد  ؛ةإلى المدرسالمبك ر "ملكات الصباح"، وهو مشروع يعنى بحث الطالبات على الحضور
 انخفاض نسبة التأخر الصباحي

 قيم السلوكية اإليجابية لدى يعنيان بتعزيز الوقائيان "، و"نجمة حصادي"، وهما برنامجان "فراشة الصف
 الطالبات، وبث الروح التنافسية فيما بينهن.

 
 

 التوصيات
متميزة بالمدرسة، والعمل على إفادة المؤسسات التعليمية بمملكة البحرين؛ لالرتقاء بمخرجات الممارسات النشر  •

 التعليم نحو التميز.

نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمة األولى لقسم الرياضيات، والممرضة، وفي الموارد المادية المتمثل  سد   •
    الرياضية. في الصالة

 
 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

الملم ة ودرايتها الكبير، وعي القيادة المدرسية  •
، وتلك التي تحتاج إلى كافةً  جوانب القوة لديهاب

عمليات التقييم الذاتي الدقيق عن المنبثقة و تطوير، 
من نتائجه في بناء خطط الذي يستفاد والشامل، 

المدرسة، اإلستراتيجية والتشغيلية، ذات اإلجراءات 
 متابعة دقيقة جًدا.التي تتابع الفاعلة، 

إحداث تقدم واضح في جميع مجاالت العمل  •
 المدرسي من المستوى الجيد إلى المستوى الممتاز.

تميُّز القيادة المدرسية كأنموذٍج يحتذى به في قوة  •
 هااألداء وديمومته، والعمل كفريق واحد مع منتسبي

 التغيير والتطوير،رنا إلى  مدرسي في مجتمع
ببرامج  مشفوعةة، د  اج حماسةاهتماٍم كبير، و ب

ومشروعات ريادية متنوعة ومستمرة؛ ساهمت في 
 حانجوأد ت إلى أدائي ا،  نمهني ا وتطويره نتنميته

 هافي التغلب على التحديات التي تواجه المدرسة
 والمادية بكفاءة، خاصة نقص الموارد البشرية

المعلمة األولى لقسم الرياضيات،  :المتمثل في
 الصالة الرياضية.و والممرضة، 

ز األقسام األكاديمية واإلدارية في المدرسة، تميُّ  •
ة دأنتجت مواقف تعليمية ذات جو  ؛بكفاءة مهنية

 .المواد األساسيةأقسام عالية في جميع 

ا في استمارة تطابق تقييمات المدرسة ألدائها ذاتي   •
 التقييم الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق

 .في جميع المجاالت المراجعة
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  المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

بارات تحقق الطالبات نسب نجاح عالية في االخت •
المدرسية والوزارية في جميع المواد األساسية خالل 

، تراوحت ما بين 2017-2016العام الدراسي 
97 ،%100.% 

نسب إتقان مرتفعة الحلقة األولى تحقق طالبات  •
تراوحت ما بين جًدا في جميع المواد األساسية 

جاء أقلها في اللغة العربية %، 100% و85
جميع الصفوف، وأعالها في اللغة اإلنجليزية ب

 .االبتدائي بالصف الثاني
تحقق طالبات الحلقة الثانية نسب إتقان مرتفعة  •

جًدا في جميع المواد األساسية تراوحت ما بين 
%، جاء أقلها في اللغة اإلنجليزية 99% و78

بالصف السادس، وأعالها في اللغة العربية 
 بالصف الرابع.

تتوافق نسب النجاح المرتفعة مع نسب اإلتقان  •
المرتفعة جًدا في جميع المواد األساسية، والتي 
تعكس بقوة المستويات العالية للغالبية العظمى من 

ملها في التي جاءت في مجالطالبات في الدروس 
شك لت الدروس و  ،والجيدالممتاز المستويين: 

في دروس  نصف، خاصةً الالممتازة منها أكثر من 
وجميع ، بالصفين األول والثالث نظام معلم الفصل

 المواد األساسية بالصف السادس.
مهارات تكتسب الغالبية العظمى من الطالبات ال •

في اللغتين العربية واإلنجليزية األساسية والمكتسبة 
الشفهي  ينبارزة كالقراءة الجهرية والتعبير بصورة 

 ،والكتابي بوجه عام، ومهارة تحليل النص القرائي
 ،والتطبيق على القواعد النحوية في اللغة العربية

خاصة في الصفين الثالث والسادس، وكذا يكتسبن 
ما في كبمستوى متمي ز المهارات العلمية 

تقصاء العلمي، والتفسير والتبرير والتجريب االس
استنتاج خواص الفلزات بالصف ما في ك العملي
 المهارات الحسابيةكما يكتسبن  ،الخامس

الضرب والقسمة، الجمع و ما في ك بالمستوى نفسه
وحل المسائل اللفظية، والتطبيق على القواعد 
الهندسية كإيجاد قياس الزاوية المجهولة في الصف 

 السادس. 

بجميع  تستقر مستويات الطالبات في ارتفاعها •
على في الحلقتين األولى والثانية،  المواد األساسية

إلى  2015-2014مدار ثالثة أعوام دراسية من 
2016-2017. 

قدم الغالبية العظمى من الطالبات بفئاتهن تت •
التعليمية المختلفة بصورة بارزة في الدروس 

في دروس نظام معلم  واألعمال الكتابية، خاصةً 
 الفصل، والعلوم. 

تي يشكلن الالو  -تتقدم الطالبات المتفوقات  •
بصورة متميزة في الدروس،  - الشريحة األكبر

المقدمة لهن، إلى  والبرامج والمشروعات اإلثرائية
جانب التقدم الكبير الذي تحققه طالبات صعوبات 

خارج  التعلم، في البرنامج الخاص المقدم لهن  
الصفوف، في حين تتقدم الطالبات ذوات التحصيل 

بصورة متفاوتة في  - فئة محدودةوهن  -األقل 
بعض الدروس واألعمال الكتابية، وبصورة أفضل 

   الصفوف. في البرامج العالجية خارج
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
   أكبر.، وفق قدراتهن في الدروس بدرجة تقدم الطالبات ذوات التحصيل األقل •

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

الواثقة الطالبات بشخصياتهن  القيادية تتميز  •
 وة في الغالبية العظمىوحماسهن الكبير الذي برز بق

من الدروس، كما في قيادة مجموعات العمل، وتمثيل 
ذاتية في  اتاألدوار، ويبدين دافعية عالية، ومبادر 

زميالتهن ذوات وتعلم  هن،تعلم تحمل مسئوليات
 التحصيل األقل.

 في كافة مناشط الحياةبفاعلية بارزة تشارك الطالبات  •
، ، وحماس كبيرواقتدار ثقةٍ كل بو  ،الهادفة المدرسية

مثل أنشطة ما قبل الطابور الصباحي، كاأللعاب 
، وقيادة التعليمية كما في "علماء اللغة اإلنجليزية"

"اآلنسة نشيطة"، كـ الطابور الصباحي المتميزة،برامج 
 عالوةً  "السينما العلمية"،ـك وفعاليات "فسحتي متعتي"،

، كما في المجلس واضحةمن أدوار لهن على ما 
مثل: اللجان الطالبية العديدة، الِفر ق و الطالبي، و 
ن اع الفخر والتميز"،، "الزهرات" و"قائدات الغد"،  و"ص 

 ي: "قيادات واعدة"،وعززت المدرسة ذلك بمشروع  
 ". واثقةو"أنا 

 ويتحلينتتمثل الطالبات الخلق الرفيع والسلوك القويم،  •
 ،لمعلماتهنوافًرا فيظهرن تقديًرا باالنضباط الذاتي، 

بتفعيل  بأنظمة المدرسة وقوانينهاجم ا والتزاًما 
، ووعًيا واضًحا، في الدروس شخصية "نظيفة اللطيفة"

عاليات؛ ما أشعرهن باألمن النفسي، وقد عزز من والف
ذلك ما يتلقينه من رعايٍة مثلى، عبر البرامج 

 األخالق"،"ملكة والمشروعات المعززة، مثل: 
 ".النجمات الذهبياتو"

معظم الطالبات الحضور المنتظم والمواعيد تلتزم  •
زته المدرسة بمشروعات عدة المدرسية، الذي عز 

 الصباح". "ملكاتكـ
ا، وفهًما عميًقا للهوية ا عالي  تبدي الطالبات حًسا وطني   •

الوطنية والتراثية، البحرينية بتفعيلهن األركان 
ومشاركتهن المتميزة في مسرحية "رداء الفخر"، 
وأبريت "نكهة وطني العريق"، و"الجلوة البحرينية"، 

ت الوطنية نافضاًل عن شغفهن للمشاركة في المهرجا
  حرين تستاهل"."البحرين أواًل"، و"البمثل: المتنوعة، 

تظهر الطالبات قدرة فائقة على التعلم الذاتي، في  •
لدروس كتمكنهن من إجراء التجارب العلمية، ا

، واستخدام أدوات بجدارة واستخالص المعلومات
التمكين الرقمي، كما يبدين قدرة عالية على توظيف 
مصادر المعرفة ومواردها عبر مشروعات عدة، منها: 

 "للكتاب صديقات"، و"القادسية تتحدى".
بمهارات تواصل فيما بينهن الطالبات تتواصل  •

 ، خالل عملهن مًعا في اللجان المتنوعة،ةإيجابي
وقدرة  ،تبادل اآلراء واألفكارفي  الطالقةويتميزن ب

دارة فائقة على المناقشة و  والنقد البناء،  ات،الحوار ا 
وتقبل الرأي اآلخر واحترامه.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
   .، حفاًظا على المستوى المتميزبما يعزز نمو الطالبات الشخصي ؛تطوير الممارسات المتميزة ديمومة •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

توظ ف المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعل م شائقة،  •
خبراتهن  إلمامهن و ، عكست يةالفاعلو ها التنو ع ت  م  سِ 

الواسعة بموادهن  العلمية وطرائق تدريسها، 
كإستراتيجيات: التعلم باللعب، وتمثيل األدوار، 

التعلم باالكتشاف ، و والعصف الذهني، والقبعات الست  
أسلوب "فك ر، زاوج، شارك"، والتعلم بواالستقصاء، و 

المنظم، وكانت الطالبات فيها محوًرا للتعلم؛  التعاوني
المهارات كبيرة في إكسابهن  وساهمت بدرجة

عظمى من األساسية، والمعارف والمفاهيم في الغالبية ال
 ،الدروس، التي انحصرت في المستويين، الممتاز

  والجيد.
ز • وتجذب انتباههن نحو المعلمات دافعية الطالبات  ت عز 

التعل م، باستثمارهن األمثل للموارد التعليمية المتاحة، 
والكاميرا الوثائقية، والسبورات الفردية، كالسبورة الذكية، 

وأدوات التجريب العلمي، وأركان البيئة الصفية، 
وساحات المدرسة وجدارياتها، فضاًل عن توظيفهن 
 البارز ألدوات التمكين الرقمي، مثل:

(Quizalize(و ،)QR.) 
متميزة ت حف ز المعلمات الطالبات وتشجعهن بأساليب  •

العمرية، كالتصفيق،  متنو عة تتوافق ومرحلتهنو 
ومنح النجوم، والهدايا نة، والصيحات التشجيعية الملح  

اإللكترونية التحفيزية   عن منح النقاطفضاًل  الرمزية
 (.Class Dojoعبر برنامج )

ير المعلمات دروسهن بصورة منظمة ومنتجة من تد •
حيث دقة التخطيط، والتسلسل المنطقي في االنتقال 
بين جزئيات الدرس، والقدرة العالية على دمج الطالبات 

في أنشطة التعلم، إضافة إلى االستثمار األمثل لوقت 
التعلم، مع حرصهن البارز على وضوح اإلرشادات، 

، مثل: الربط بين اللغة والربط المنطقي بين المواد
 مواد االجتماعية؛ لتعزيز قيمة المواطنة.العربية، وال

م المعلمات أداء الطالبات بتوظيف أساليب التقويم  • تقو 
والفاعلة، الشفهية منها والتحريرية، الفردية المتنو عة 

والجماعية، إلى جانب توظيفهن التقويم التكويني 
ويتم األقران، المستمر، والتقويم الذاتي، وتقويم 

في تلبية االحتياجات التعليمية كله االستفادة من ذلك 
للطالبات بصورة بارزة، بتقديم التغذية الراجعة 

الفوري المصحوب بالتصويب ، والتصحيح المستمرة
لألخطاء، فضاًل عن مساندة الطالبات المتفوقات 

 ةالمعلم"للطالبات ذوات التحصيل األقل بتفعيل 
ل فاعلية المجموعات المرنة، في حين تقعبر  "ةالطالب

 الدروس.من  الدعم المقدم لهن في قلة
تحرص المعلمات على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  •

الناقد لدى الطالبات في الغالبية العظمى من الدروس، 
وحل المسائل اللفظية في  ،كتفسير اإلجابات وتبريرها

ل األسلوب العلمي في ح الرياضيات، واعتماد
اقتراح المشكالت، وتوظيف مهارات االستقصاء، في 

، وتوظيف حلول مبتكرة لالستخدام اآلمن للكهرباء
مهارات التحليل في النصوص النثرية والشعرية ونقدها 

  في اللغة العربية. 
تكل ف المعلمات الطالبات بالعديد من األنشطة  •

( QR)الــ التي يتم توظيفوالواجبات المخطط لها 
قدرات  يالتمايز، وتحديراعى فيها التي و فيها، 
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بصورة منتظمة دقيقة، حيحها الطالبات، مع تص
تغذية راجعة مميزة حولها، ومتابعتها بانتظام، ب متبوعة

 والعلوم. ،خاصة في دروس نظام معلم الفصل
ذات مستويات  تعلمٍ  بأنشطةِ  ،تراعي المعلمات التمايز •

مختلفة في الغالبية العظمى من الدروس، التي توسع 

، بطرح أسئلة التنبؤ السابرةمدارك الطالبات، ويتميزن 
واألنشطة التقويمية المتمايزة والمتدرجة في الصعوبة، 

 هنالتي يراعين فيها أنماط تعلم الطالبات وذكاءات
 .المتعددة

 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   أكبر. ، بصورةلطالبات ذوات األداء األقلل التعليميةمساندة ال •

 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

ي المدرسة االحتياجات التعليمية للطالبات بمختلف لب  ت   •
فئاتهن بصورة متميزة، بتنفيذ العديد من البرامج 

 مثل: ،الفاعلة العالجية واإلثرائيةوالمشروعات 
"، و"إلى القمة"، للطالبات ذوات "خطوات نحو النجاح

إضافة إلى حصص التقوية األقل، التحصيل 
الدعم الكبير لطالبات صعوبات التعلم المنتظمة، وتقدم 

المتفوقات  كما تحتضنعبر مشروع "قصر األميرات"، 
بتفعيل المشروعات والبرامج الرائدة، مثل: "أنا أعمل 

، فضاًل عن تي"د مًعا زميلعو"لنص لمات"،كالعا
مراكز في المسابقات المتنوعة وتحقيقهن  مشاركتهن

القصيرة"،  ي: "القصةسابقت  ا في ممتقدمة فيها، كم
 و"علماء المستقبل".

، بتقديم ي المدرسة االحتياجات الشخصية للطالباتلب  ت   •
المادية والعينية، كالزي المدرسي  المساعدات

وتعزز القيم السلوكية لديهن بتطبيق حزمة والقرطاسية، 
من البرامج الوقائية، منها: "فراشة الصف"، و"نجمة 

ا تكون لديهن حصادي"، وتحتويهن بعانية فائقة عندم

مشكالت، كما ت خضع الحاالت الخاصة للدارسة، 
 والدعم النفسي، كحالة فرط الحركة.

تثري المدرسة خبرات طالباتها واهتماماتهن، بحزمة  •
الموجهة، تبدأ قبل  عة من األنشطة الالصفيةمتنو  

بتفعيل األنشطة التعليمية  وأثناءه ،الطابور الصباحي
مثل: ، والرياضية، والفعاليات التي تزخر بها الفسحة

جراء "سينما القيم"، و   ي مواهبهن  نم  ، وت  التجارب العلميةا 
 ،القرآن الكريم وتجويد ، والتمثيل،المختلفة، كالتصوير

، اللجان الطالبية عبر حصص النشاط ، بتفعيلوالرسم
اإلعالمية الصغيرة"، و"اإلذاعة والتمثيل"، ي: "كلجنت  

 "أطلقي موهبتك".برنامج بتنظيم  تلك المواهب وتصقل
منة لجميع منتسباتها، تعليمية آتوفر المدرسة بيئة  •

بتقييمها المخاطر، ومتابعتها الدقيقة ألمور األمن 
والسالمة، كمتابعتها الطالبات بصورة منتظمة حال 

لوعي البيئي والصحي حضورهن وانصرافهن، وتعزز ا
بالتدريب على عملية اإلخالء، وتطبيق البرامج  لديهن  

"اآلنسة المشروعات الصحية التوعوية، مثل: و 
ضية ر  الت الم  افيتامين"، و"ملكات الصحة"، وتتابع الح
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كفقر الدم المنجلي، والسكر، على  ،المزمنة بعناية
  ممرضة. توافر الرغم من عدم 

د، الجد   الطالبات متكاماًل لتهيئةم المدرسة برنامًجا تنظ   •
 بالبرامج الترحيبية، والفقرات التعريفية بأنظمة المدرسة

ف الثالث بتطبيق يئ طالبات الصه  كما ت   ومرافقها،
الزيارات الميدانية التعريفية الحصص اإلرشادية، وتنفذ 

 لطالبات الصف السادس للمدارس المعنية.
تحظى الطالبات ذوات اإلعاقة في المدرسة بعناية  •

ومشاركتهن فائقة، بتوفير الموارد المادية والبشرية لهن، 
في  كمافي األنشطة الالصفية الداخلية والخارجية 

الية عبر فع   مسابقة "المساجلة الشعرية"، واالحتفاء بهن  
 "أصحاب الهمم".

صورة بارزة تعزز المدرسة المهارات الحياتية لطالباتها ب •
البحث مهارات و كالمهارات القيادية وحل المشكالت، 

عداد التقارير كما في  تقنية المعلوماتوتوظيف  ،وا 
، والطهي ضمن فعالية مشروع "الباحثة الصغيرة"

، والعمل التطوعي كما في أطهو مع أمي"، والزراعة"
 ."مشروع "سنابل الخير

 

 
 

 إلى تطوير جوانب تحتاج
 على المستوى المتميز. لطالبات، وديمومة تطويرها حفاًظااالستمرار في الممارسات المتميزة في دعم ا •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية الطموحة على التميز  •
رادة  في األداء، وقد ترجمت بوعي منتسباتها العالي وا 

، بصورة متميزة في جميع مجاالت العمل القويةقيادتها 
 المدرسي.

تتميز قيادة المدرسة العليا بإلمامها الكبير بجوانب القوة  •
تقييمها  وتلك التي تحتاج إلى تطوير لديها، انطالًقا من

الذاتي الدقيق والشامل لكافة مجاالت العمل المدرسي، 
(، SWOTباستخدام أدوات عدة، منها: تحليل )

مستفيدةً من معايير مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، 
في تحديد أولويات العمل المدرسي، وتطوير الخطة 

والتي يتابع مؤشرات أداء واضحة، باإلستراتيجية، 
ت متابعة دقيقة، عبر البرنامج اإللكتروني آلياتنفيذها ب

جميع مجاالت إلى االرتقاء ببقوة أدى "؛ مما ئقةفا قيادة"
   .نحو التميز العمل المدرسي

اتسمت استمارة التقييم الذاتي بمحاكاتها الواقع الفعلي  •
في جميع مجاالت  هاللحياة المدرسية، وتطابقت تقييمات

العمل المدرسي مع األحكام التي توصل إليها فريق 
 المراجعة.

تعمل المدرسة على االرتقاء بأداء المعلمات في  •
تدريبية المواقف التعليمية، بتنظيم البرامج والورش ال

مثل: "التقييم كن مبدًعا"،  مشروع "كن ملهًما،ضمن 
من أجل التعلم"، و"البوابة اإللكترونية"، و"قياس 

وتفعيل مجتمعات التعلم اإلنجاز واألعمال الكتابية"، 
بين المعلمات، فضاًل عن احتضانها البارز للمعلمات 

د عبر مشروع "التوأمة"، مع المتابعة الحثيثة ألثر الجد  
م التغذية وتقديالتدريب أثناء الزيارات الصفية المنظمة، 

؛ كل ذلك ساهم بقوة في جودة الراجعة حولها
 الممارسات التربوية في جميع دروس المواد األساسية.

القيادة المدرسية العليا أنموذًجا يحتذى به في تنمية  د  ع  ت   •
اإليجابية، باعتمادها مبدأ التشاركية العالقات اإلنسانية 
، وبث ، والعمل بروح الفريق الواحدفي اتخاذ القرارات

روح الحماسة والدافعية بين منتسباتها، بما دفعهن نحو 
والعطاء المتجدد، عبر مشروعات  المستمر التطوير

عدة، منها: "آللئ القادسية"، و"وقفة عرفان"، و"وسام 
ز ذلك بمنحهن شهادات الشكر والتقدير،  التألق"، وتعز 

عداد صف قيادي ثاٍن من ذوات الكفاءة للقيام ب بعض وا 
 علمة األولى لقسممهام المالمهام القيادية، ك

 الرياضيات.
لتعليمية المتاحة توظف المدرسة مواردها ومرافقها ا •

تعلم الطالبات وتنمية  زيالتوظيف األمثل في تعز 
كتوظيفها مركز مصادر خبراتهن النظرية والعملية، 

ومعمل ، ومختبر العلوم، تبر الحاسوبالتعلم، ومخ
ح "ملتقى القادسية"، في و الصف المفتو ، التربية األسرية

من ، وعلى الرغم تعزيز خبرات الطالبات التعليمية
كبديل للصالة تجهيز المدرسة مساحة مظللة 

لتوفير صالة قائمة الرياضية، إال أنه مازالت الحاجة 
 .فيها رياضية متعددة االستخدامات

ثري المدرسة خبرات طالباتها بتواصلها الدائم مع ت   •
مجتمع المحلي، كتعاونها مع مركز سترة المؤسسات 
لتوفير األدوية وتقديم المحاضرات التوعوية  ؛الصحي

لتفعيل  ؛والصحية، ومع مركز سترة لرعاية الوالدين
مع المؤسسة البحرينية للتربية مشروع "سنابل الخير"، و 
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الخاصة؛ لتقديم المحاضرات التوعوية، كما تتواصل 
بارز مع أولياء األمور عبر مجلس اآلباء  بشكلٍ 

الفاعل، ومشاركتهم البارزة في فعاليات المدرسة، 
 كأنشطة الفسحة المدرسية، وفعالية "أرسم مع أمي".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   لمدرسة.االستمرار في تطبيق الممارسات المتميزة؛ لضمان المحافظة على األداء المتميز ل •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 القادسية االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Al-Qadsiah Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1963 سنة التأسيس
 606مجمع  – 604طريق  – 229مبنى  العنوان

 سترة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 
 17730186 الفاكس 17737562 17730674 أرقام االتصال

 qadsiah.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 - - 
 472 المجموع 472 اإلناث - الذكور الطلبةعدد 

 .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

 - - - - - - 3 4 3 3 3 3 عدد الشعب
 8 عدد الهيئة اإلدارية
 50 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 4 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
بصفوف الحلقة الثانية، واللغة  لرياضياتزارة التربية والتعليم في اامتحانات و  •

 السادس. فاإلنجليزية بالص
 الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب.االمتحانات الوطنية  •

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 :2018-2017التعيينات الجديدة في العام الدراسي  •

 8 للرياضيات. (1)الفصل، ومعلم لنظام  (1) :معلمات من ضمنهن 

 اإلنجليزية اللغةو  العربية،اللغة ، و ة أولى لكل قسم من: العلوممعلم. 
 


