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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،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. طلبةوالبالمدرسة  موظفينال

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكم

 المجال
 بوجه عام

 ثانوي/ال

 العالي

 اإلعدادي/

 المتوسط

 االبتدائي/

 األساسي

 إنجاز الطلبة األكاديمي 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 التحسن القدر  1
 الفاعلية العامة للمدرسة 1

1 

2 

3 

4 

 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
      )2008 - 2011(              )2011 - 2014(                    )2015 - 2018) 
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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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا

 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
 

تقييم ال بما فيها عملياتقوة التخطيط اإلستراتيجي  •
والخطط المدرسية التي شامل، الدقيق الذاتي ال

على أولويات التحسين والتطوير في  تركز 
في ارتقاء أدائها العام نحو  تالمدرسة؛ وساهم

 التمّيز.

تحقيق الطالبات مستويات بارزة في االختبارات  •
المدرسية، واالمتحانات الوزارية في جميع المواد 

نسب إتقان مرتفعة، ومرتفعة جًدا في باألساسية، 
وافق مع مستويات الطالبات في الدروس الحلقتين، تت

 الغالبية العظمى منشكلت التي  والجيدة الممتازة
، بخالف تفاوتها في عدد دروس المواد األساسية

التغيير ب متأثًرا، من دروس اللغة اإلنجليزيةمحدود 
 .قسم اللغة اإلنجليزيةبالمستمر للهيئة التعليمية 

بثقة وحماس مشاركة الطالبات في الحياة المدرسية  •
كبيرين، وقدرٍة بارزٍة على تولي األدوار القيادية، 
وتحليهن السلوك الحسن، وانسجامهن، وتواصلهن 

من مهارات  العالي مًعا بفاعلية، عالوةً على تمكنهن
 التعلم الذاتي، وفن اإللقاء.

، وموارد فاعلة توظيف المعلمات إستراتيجيات •
 في ساهمت ؛ةمتمايز تعليمية متنوعة، وأساليب تقويم 

لدى الغالبية العظمى  مهارات التفكير العليا تنمية
من الطالبات، وتحدي قدراتهن؛ مما انعكس على 

 الدروس.معظم ي تقدًما مميًزا ف هنتحقيق

تلبية االحتياجات التعليمية والشخصية للطالبات  •
بفئاتهن المختلفة، في البرامج اإلرشادية والتعليمية 

أكسب المدرسة رضا الطالبات  ؛ مماوالرائدةالمنتجة 
 .وأولياء أمورهن بدرجة كبيرة
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 أبرز الجوانب اإليجابية
وعي القيادة المدرسية العالي بأولويات العمل والتطوير، والذي انعكس بقوة على عمليات التخطيط اإلستراتيجي، بما  •

المهنية مع سيادة العالقات  وفاعلية الخطط المدرسية، المدرسي، العمل جوانب فيها دقة التقييم الذاتي وشموليته لكافة
 اإلنسانية المتميزة بين قيادة المدرسة ومنتسباتها.

، وفي البرامج المدرسيةو واألعمال الكتابية في الدروس يحققنه الذي  البارز ، والتقدماألكاديمية مستويات الطالبات •
"دانات المستقبل" للطالبات المتفوقات، ، مثل: عدة مشروعات؛ وقد ساهم في ذلك اكتساب مهارات المواد األساسية

 .  للطالبات ذوات التحصيل المنخفض "تحصيلي لألمام"، و"إتقان"و

 وتحّمل القيادية، األدوار تولي على وقدرتهن العالية الحياة المدرسية، بارزة في وثقة كبير، بحماس الطالبات مشاركة •

من مهارات البارز ن تمكنهن ، فضاًل عالعمل عند بفاعلية مًعا وانسجامهنّ  الحسن، السلوك التزامهن مع المسئولية،
 عدة، مثل: وبرامج ، وقد عززت المدرسة ذلك بمشروعاتوفن اإللقاء، والتعبير بطالقة ذاتي،الالتعلم 

، الطالبات لدىاإليجابية قيم الإلى غرس  انيهدفا نرتقي بعمل الخير"؛ و بسلوكي أسمو كالنجوم"، و"معً ": يبرنامج   -
 وتعزيز العمل التطوعي

 ا ويعنى بتحمل الطالبات المتميزات مسئولية مساندة زميالتهن أكاديمي  مشروع "التوأمة"؛  -

 لتنمية فن اإللقاء والتواصل ؛فعالية "تالميذ اليوم خطباء الغد" -

   .اقدرة الطالبات على التعلم ذاتي  لتطوير  ؛في دروس الحلقتين بحثية" مهمة"نشاط تعليمي  -

 ، ومنها:البرامج والمشروعات المساندة، والتي ساهمت بقوة في تلبية احتياجات الطالبات التعليمية المختلفةتمّيز  •

برفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالبات ذوات التحصيل المنخفض في  ىيعنو  ؛مدرستي تدعمني""مشروع  -
 المواد األساسية 

 مجلس األمهاتمن عضوات بالتعاون مع ذوات التحصيل المنخفض لدعم الطالبات  ؛"خذ بيدي" برنامج -

ة في اللغة يوالكتابئية االقر الطالبات مهارات  ويعنيان بتطوير ؛"القارئة الصغيرة"، و"أرتقي بإمالئي"ي: برنامج   -
 الحلقتينبالعربية 

 الحلقة الثانيةباألساسية في الرياضيات الطالبات لتنمية مهارات  ؛"الحصادمشروع " -

الخامس  نالصفيية لطالبات مهارات اللغة اإلنجليز  تطوير؛ ل(Reading and Writing Story)برنامج  -
 والسادس

براز الطالبات لدى صقل مهارات التفكير اإلبداعي ب ىيعنو  ؛"أنا موهوبة" مشروع - المتفوقات والموهوبات، وا 
 مواهبهن المختلفة 

 .العربيةغير  الالتي لغتهن األم لمساندة الطالبات ؛""حديقة الحروفبرنامج و ، "أحب العربية" منهج -

طالبات والتوحد، و  ،الدمج :يبمساندة طالبات صف   ىبرامج: "براعم العلم"، و"زهور المستقبل"، و"أنا أتعلم"، وتعن -
 صعوبات التعلم. 
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 Class، مثل: )في توظيف البرامج اإللكترونية والموارد التعليميةودة تطبيق إستراتيجيات التعليم والتعلم، والتميز ج •
Dojo(و ،)QR-Code) ،،كالتفكير  وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالبات والتنوع في أساليب التقويم المتمايزة

 الناقد وحل المشكالت.

، حيث يتم "التمكين الرقمي"، و"متميزعطاء و"، "الحصة الثمينة" :مثل ،رفع الكفاءة المهنية للمعلمات مشروعات •
امج نوبر  ،"مهارات التفكير العلياو" ،"معايير الدرس الجيد" :يورشت  ، مثل الفاعلة فيها تقديم الورش والبرامج التدريبية

   التوأمة بين األقسام.

 

 
 التوصيات

على أوسع نطاق؛ لتعم المؤسسات نشر الممارسات التعليمية والتربوية المتميزة، والمشروعات الرائدة بالمدرسة  •
 .التعليمية بمملكة البحرين

في قسم اللغة اإلنجليزية التعليم والتعلم  اتاالستفادة من الممارسات والنماذج التعليمية المنتجة في تطوير عملي •
 بصورة أكبر؛ لالرتقاء بها إلى المستويات المتميزة.

 .األولى لقسم اللغة العربيةسد نقص الموارد البشرية، المتمثل في المعلمة  •

 

 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ارتقاء المدرسة بمستوى أدائها في مجال ي: إنجاز  •
األكاديمي، والتعليم والتعلم، من المستوى الطالبات 

الجيد إلى المستوى الممتاز، مع ثباتها على 
 المتميزة في بقية المجاالت.المستويات 

لمامها التام  • وعي القيادة المدرسية العالي، وا 
 ودقتها في تطبيقبأولويات العمل المدرسي، 

وجديتها في عمليات التقييم الذاتي الشامل، 
تحقيق التميز، المدعوم من نتائجه في  ةستفاداال
مشروعات ب، وتطويرها بناء الخطط المدرسيةب

جراءات فاعلة،  شرات أداء واضحة، متبوعة مؤ و وا 
 بآليات متابعة دقيقة.

كفاءة المدرسة في التغلب على التحديات التي  •
  :تواجهها، والمتمثلة في

 قسم ى لاإلشراف التام من قبل القيادة العليا ع
 ؛ سًدا لنقص القيادة الوسطىاللغة العربية

 للقيام  ؛كفاءةذات ي  ة، وفنية إداريةتكليف معلم
 لعدم توافر ممرضة ؛بمهام اإلرشاد الصحي

   ا وآمنً  امنظمً  اانصرافً المدرسة تأمين
  .؛ للحّد من االزدحام المروريلمنتسباتها

اإلنسانية المتميزة بين قيادة المهنية سيادة العالقات  •
المدرسة ومنتسباتها، وفاعليتها في مواكبة التطور، 

مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات، وتفويض ب عماًل 
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هتمام الكبير االفي إدارة العمل، و الصالحيات 
 برفع الكفاءة المهنية. والمستمر 

التطابق التام بين تقييمات المدرسة ألدائها ذاتًيا في  •
استمارة التقييم الذاتي، واألحكام التي أصدرها فريق 

 المراجعة.
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  المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق طالبات الحلقتين األولى والثانية نسب نجاح  •
مرتفعة في االختبارات المدرسية، واالمتحانات 
الوزارية في جميع المواد األساسية، تراوحت ما بين 

-2017%، في العام الدراسي 100و ،94%
2018. 

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

%، كان أعالها في العلوم بالصف 97و ،81%
األول، وأقلها في اللغة العربية بالصف الثاني، 

تحقق طالبات الحلقة الثانية نسب إتقان وكذا 
في اللغة ومرتفعة جًدا، كان أعالها مرتفعة، 

%، وأقلها في 94بنسبة العربية بالصف الرابع 
 %.61بالصف السادس بنسبة اإلنجليزية اللغة 

تتوافق نسب النجاح مع نسب اإلتقان المرتفعة في  •
جميع المواد األساسية، والتي تعكس مستويات 

تمثلت التي  ،والجيدة الطالبات في الدروس الممتازة
وانتشرت في ، الغالبية العظمى من الدروسفي 

وتركزت الدروس الممتازة جميع المواد األساسية، 
في ، والصف الثاني مخرج الحلقة الثانيةفي منها 

حين ظهرت مستوياتهن بصورة مرضية في عدد 
 .اللغة اإلنجليزية محدود من دروس

في معظم المواد في ارتفاعها تستقر نسب النجاح  •
مدى ثالثة أعوام دراسية من األساسية على 

 .2018-2017إلى  2015-2016

تكتسب الطالبات المهارات والمعارف والمفاهيم في  •
 دروس المواد األساسية، على النحو التالي:

 العلوم: يكتسبن المفاهيم العلمية بصورة ممتازة -
، كتلك المتعلقة بالتغّير في جميع الصفوف

 سالفيزيائي، ومعرفة مفهوم عملية التنف

الرياضيات: يكتسبن المهارات المتعلقة بتنظيم  -
يجاد المتوسط الحسابي، وحل  البيانات وا 
المعادالت، بالمستوى الممتاز، في حين 
يكتسبن مهارات حل المسائل اللفظية بمستوًى 

 الصف الخامسبجيد 

نظام معلم الفصل: يكتسبن المهارات بصورة  -
ي، ممتازة في القراءة الجهرية، والتعبير الشفه

شكال الهندسية، واأل ومعرفة السالسل الغذائية،
في حين يكتسبن مهارات توظيف التراكيب 
 اللغوية، والعد تنازلًيا وتصاعدًيا بمستوى جيد

اللغة العربية: يكتسبن القواعد النحوية  -
كالقراءة  ،والمهارات األساسية بصورة فاعلة

الشفهي والكتابي بوجه  ينالجهرية والتعبير 
 الصف السادسبأفضلها جاء  ،عام

اللغة اإلنجليزية: يكتسبن المهارات األساسية  -
الصفين الخامس بخاصًة  جيدة،فيها بصورة 

، في حين ظهرت مهارة الكتابة والسادس
 .بمستوى أقل

األعمال تتقدم الطالبات بمستوًى ممتاز في  •
ومعظم دروس  ،دروس العلومو  ،الكتابية

 غة العربيةالرياضيات، وأكثر من ثلثي دروس الل
جيد  ، في حين يتقدمن بمستوىً ونظام معلم الفصل

 في أغلب دروس وأعمال اللغة اإلنجليزية.
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تتقدم الطالبات المتفوقات تقدًما ممتاًزا في الغالبية  •
حققن ويالعظمى من الدروس والبرامج اإلثرائية، 

كتحقيقهن المركز  ،العديد من المراكز المتقدمة
المنظم  ،الفضي في ملتقى البحث العلمي التاسع

 تتقدم طالباتكما من قبل وزارة التربية والتعليم، 
 ،صعوبات التعلمطالبات و  ،والتوحد ،الدمج :يصف  

بمستوى والطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية 
هذا في الوقت الذي ، الخاصة هنبرامجفي عاٍل 

لبات ذوات التحصيل المنخفض الطاتتقدم فيه 
في الدروس والبرامج العالجية، واضحة بصورة 
  من دروس اللغة اإلنجليزية. قليل عدد  باستثناء

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  مهارات الطالبات ومستوياتهن بصورة أكبر في اللغة اإلنجليزية. •

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

تساهم الطالبات في الحياة المدرسية بثقة عالية  •
في الغالبية العظمى من الدروس،  ،وحماس كبير

 واألنشطة الالصفية، كأنشطة ما قبل الطابور
تجلت ، والفسحة، ويتولين أدواًرا قيادية الصباحي

المجلس الطالبي، واإلذاعة قيادتهن باقتدار في 
مشاركتهن الفاعلة في اللجان المدرسية، المدرسية، و 

المخترعة الصغيرة"، ، و""المرشدة الصغيرة" :مثل
الطالبة " ي:اطة الماهرة"، وفي تفعيلهن دور  و"الخيّ 

المعلمة "، و"الباحثة الصغيرة"، بكفاءة في المواقف 
مسئولية الطالبات المتميزات تتحمل ، كما الصفية

 .في مشروع "التوأمة" أكاديمًيا نمساندة زميالته

الطالبات قدًرا عالًيا من الوعي واالنضباط  تُبدي •
ُيظهرن احتراًما كبيًرا لآلخرين، وألفًة فالذاتي، 

وتجانًسا مع بعضهن بعًضا؛ األمر الذي أشاع جًوا 
وقد كان للمدرسة مفعًما بالطمأنينة واألمن النفسي، 

عنى التي تُ المشروعات دور في ذلك بتطبيقها 
 كمشروع "نجمات السلوك". ،بالسلوك

فهًما عميًقا للقيم اإلسالمية، ومبادئ  الطالباتتُبدي  •
المواطنة الصالحة، تمّثل في تحّليهن السلوك القويم، 

وركن المواطنة "، يمانوتفعيلهن لجنة "واحات اإل
 في مشروع بفاعليةويشاركن "ماضينا تاريخ عراقتنا"، 

 ،"مًعا نرتقي بعمل الخير"برنامج ، و "حياتي قيمي"
اإليجابية والعمل لى تعزيز القيم إ انيهدف نيذلال

 ،، وُيحققن الصدارة في المسابقات الخارجيةالتطوعي
في القرآن  "2كالمركز األول في مسابقة "ترتيل 

 .الكريم
العظمى من الطالبات الحضور المنتظم  الغالبيةتلتزم  •

بتفعيل مشروع "إشراقة  زز  ع  يُ الذي إلى المدرسة، و 
 ،"أمونة" تينالكارتوني تينالشخصيبو  المستقبل"،
صباًحا  الطالبات باستقبال انتبادر ن ياللتو"مزيونة"، 

 بالعبارات التحفيزية.  
حين ا، قدرة عالية على العمل ذاتي   ُتظهر الطالبات •

الواجبات الرقمية، وتصميم النماذج والمجسمات أداء 
عززت قد و  ،عداد القواميس المصورةا  التوضيحية، و 
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تعليمي "مهمة بحثية" النشاط الالمدرسة ذلك بتفعيل 
 في دروس الحلقتين.

تمتلك الطالبات مهارات تواصلية بارزة، أظهرنها  •
بداء  باقتدار في تبرير إجاباتهن، ودعمها باألدلة، وا 

آرائهن، وطرح أفكارهن بسالسة خالل أنشطة 
وبرامج اللجان الطالبية، كلجنة "اليونسكو"، عالوًة 
على تمّكن أغلبهن من مهارة اإللقاء، وفن الخطابة، 

 ميذ اليوم خطباء الغد". ومشاركاتهن في فعالية "تال

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  في الممارسات المتميزة في تنمية التطور الشخصي للطالبات. االستمرار •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 يةوظف المعلمات إستراتيجيات تعليمية وتعّلمتُ  •
ُتها التنّوع والفاعلية، برز فيها إلمامهّن  شائقة، ِسم 
الكبير بالمادة العلمية، وطرائق التدريس القائمة 
على التعّلم النشط، كإستراتيجيات: التعّلم باللعب، 
وتمثيل األدوار، والتعّلم باالكتشاف، واالستقصاء 

شارك"، والتعلم  - زاوج - الموجه، وأسلوب "فكر
فيها ألدوار، وكانت الطالبات التعاوني محدد ا

في إكسابهّن المعارف كلها محوًرا للتعّلم؛ ساهمت 
والمفاهيم والمهارات في الغالبية العظمى من 

 الدروس.
تحرص المعلمات على استثمار الموارد والمصادر  •

دافعية بها تستثير  ؛التعليمية الجاذبة بصورة ُمثلى
والسبورات الطالبات نحو التعّلم، كالسبورة الذكية، 

والنماذج المحسوسة، واألفالم التعليمية، الفردية، 
على  ً لإلنسان، عالوةكنموذج الجهاز التنفسي 

 توظيف البطاقات التعليمية في األلعاب القرائية. 
تحّفز المعلمات الطالبات، وتشجعهّن بأساليب  •

لتعّلم، نحو امتميزة تتوُق فيها الطالبات بشغٍف 
ومنحهّن الهدايا الرمزية، كما كالعبارات التعزيزية، 

لعبها صح"، ونجوم التمّيز، والتيجان في فقرة "اِ 
  .الفخرية، مثل: "تاج الذكاء"، و"تاج أميرة القراءة"

تتميز إدارة المعلمات للدروس، بالتخطيط الفاعل  •
للمواقف التعليمية، والتسلسل عند عرض المادة 

بين  العلمية، وتعزيزها باألمثلة، والربط المنطقي
للتوصل  ؛المواد، كالربط بين العلوم والرياضيات

إلى المفاهيم العلمية، ووضوح اإلرشادات 
 مهام الطالباتكما في توضيح  والتعليمات المقدمة،

الطالبات في األنشطة  الجماعي، ودمجفي العمل 
واستثمار وقت التعّلم ، والمبتكرة التعليمية المتنوعة

رنامج اإللكتروني: البوربط ذلك بتطبيق  بكفاءة،
(Class Dojo). 

، وتوظف تتنوع أساليب التقويم من أجل التعّلم •
التقويمات الشفهية كفاعلة في الدروس،  بصورة

والتحريرية، الفردية والجماعية، والتقويم باألقران، 
تستفيد تقويم تكويني مستمر،  المبنية على أساس

في تلبية  هبصورة بارزة من نتائجالمعلمات 
االحتياجات التعليمية للطالبات على اختالف 
فئاتهّن، بتقديم التغذية الراجعة المستمرة التي ترّكز 

ألخطاء، والتأكد من حدوث لعلى التصويب الفوري 
 التعّلم.

تقدم المعلمات في معظم الدروس مساندة تعليمية   •
تقديم األنشطة اإلثرائية بمتميزة للطالبات، 

فعيل دور المعلمة الطالبة وتللمتفوقات، 
والمجموعات المرنة في التقويم الختامي المتمايز؛ 

لطالبات ذوات التحصيل المنخفض، في ل مساندةً 
اللغة  حين يقل الدعم المقدم لهّن في قلة من دروس

 .اإلنجليزية

تدعم المعلمات تعّلم الطالبات بتكليفهّن بواجبات  •
 تطبيق فيها نفّعليُ منزلية مخطط لها ومتنوعة، 

(QR-Codeويصوب ،)دقيقةها بصورة منظمة و ن 
التمايز  تهنفي معظم المواد األساسية، مع مراعا

فيها، ويعززنها بالعبارات  الطالبات وتحدي قدرات
التشجيعية، والتغذية الراجعة الفاعلة، في حين 
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 تصويب أعمال اللغة اإلنجليزيةن في تفاوتي
 . ومتابعتها

 لدى الطالبات رات التفكير العليانمي المعلمات مهاتُ  •
بدرجة كبيرة في المواقف التعليمية، مثل: حل 
المشكالت، وتفسير البيانات في الرياضيات، 
والتفكير الناقد في العلوم، وتبرير اإلجابات 

الفصل، معلم واكتشاف الخطأ في دروس نظام 
 واستنتاج القواعد النحوية في اللغة العربية. 

بين الطالبات على تراعي المعلمات التمايز  •
في أنشطة التعّلم، في الغالبية اختالف مستوياتهن 

قدراتهّن بطرح  ينتحديالعظمى من الدروس، و 
لعب أسئلة "اِ و األسئلة الشفهية مفتوحة النهاية، 

 .هنأنماط تعّلمو وتعّلم"، التي تتناسب 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر.  متابعتها وتدقيقها  ، من حيثأعمال اللغة اإلنجليزية •

 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

لباتها أكاديمًيا ببرنامج المدرسة أداء طا تتابع •
تدعم من خالله الطالبات بفئاتهن محوسب، 

"دانات المختلفة بمشروعات وبرامج متميزة، مثل: 
لطالباتها المتفوقات ، ، و"أنا موهوبة"المستقبل"

وبرنامج  ،منهج "أحب العربية"والموهوبات، و 
للطالبات الالتي لغتهن األم غير  "حديقة الحروف"

ات لطالبات صعوب "أنا أتعلم"اللغة العربية، وبرنامج 
التعلم، وبرامج تحسين المخرجات: "تحصيلي 

لطالبات لألمام"، و"إتقان"، و"مدرستي تدعمني" ل
  .ذوات التحصيل المنخفض

بمستوى اكتساب  ترتقي أقسام المدرسة األكاديمية •
ببرامج  المهارات في المواد األساسية، هاطالبات
مالئي"، و"القارئة الصغيرة" إرتقي بأ"مثل: ، متميزة

 ،في الرياضيات "الحصاد"وفي اللغة العربية، 
( في Reading and Writing Story)و

 ." في العلومهيا نبدعاللغة اإلنجليزية، و"

لبات الشخصية، احتياجات الطا المدرسة ىلبتُ  •
، وتدعم تطورهن الشخصي بآلية باإلعانات المادية

واضحة لحل المشكالت، ودراسة الحاالت الخاصة 
منها، وتطبيق مجموعة من المشروعات السلوكية 

 "بسلوكي أسمو كالنجوم".كمشروع المعززة، 

مهاراتهن تصقل و تُثري المدرسة خبرات الطالبات  •
بحزمة متميزة من األنشطة الالصفية، اإلبداعية 

 ةاءة العربي"، ومسابقكمشروع "تحدي القر 
 كما في"، وتشبع ميولهن المتميزون في الرياضيات"

  لجنتي: "المسرح" و"الموسيقى".

وفر المدرسة بيئة صحية آمنة عالية الجودة، تُ  •
بمتابعتها جوانب الصيانة والسالمة، وتدريب 

 انصرافٍ  منتسباتها على عملية اإلخالء، وضمان
 موقعها المزدحم،على الرغم من ، نله آمنٍ  منظمٍ 

فضاًل عن  ،واقتصارها على بوابة خروج واحدة
الوعي الصحي  ها، ونشر حاالت المرضيةال تهامتابع
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منها: مهرجان "السالمة والصحة  ،فعاليات متنوعةب
 .فر ممرضةادم تو هذا في ظل ع"، المدرسية

هيئ المدرسة طالباتها الجدد قبل وعند انضمامهن تُ  •
والطالبات الوافدات ببرنامج "أهاًل لها، وتستقبلهن 

بِك" المتنوع، وتعرف طالبات الصف الثالث 
، وببرامج التواصل ومرافقها بمعلمات الحلقة الثانية

لطالبات اإللكتروني كالبوابة التعليمية، كما تنظم 
زيارات ميدانية للمدارس اإلعدادية الصف السادس 

ل المعنية، وتعدهن نفسًيا بمحاضرات توعوية حو 
 سن البلوغ والنظافة الشخصية.

والتوحد  ،الدمجصف ي: تحتضن المدرسة طالبات  •
ي: "براعم العلم"، في برنامج   برعاية دقيقة وشاملة

أربع طالبات ؛ ساهمت في دمج و"زهور المستقبل"
تدعم  ا في الصفوف العادية، وبالمثلمنهن كلي  
الجسدية والبصرية؛ بتوفير  ةذوات اإلعاق الطالبات

الكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، إال أن دعم 
 أقل.بمستوى طالبات صعوبات النطق واللغة ظهر 

داخل الصفوف ى مهارات الطالبات الحياتية تُنمّ  •
والعمل  ،ةيمهارات القيادالوخارجها بكفاءة عالية، ك

 .التطوعي، والتعامل مع الرسوم البيانية
 

 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 النطق واللغة، بصورة أكثر فاعلية.صعوبات دعم طالبات  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية الطموحة على التميز  •
جودة المخرجات، وقد ترجمت واالرتقاء بفي األداء، 

بصورة متميزة في  ،منتسباتها العاليقيادتها و بوعي 
 جميع مجاالت العمل المدرسي.

تتميز قيادة المدرسة العليا بإلمامها التام بجوانب  •
ا من قً القوة، وتلك التي تحتاج إلى تطوير، انطال

، للمدرسة الشامل ،تقييمها الذاتي الدقيق
، (SWOTباستخدامها أدوات عدة، منها: تحليل )

معايير مشروع المدرسة البحرينية  مستفيدًة من
في تحديد المراجعة السابقة المتميزة، وتوصيات 

 وبناء الخطط المدرسية أولويات العمل المدرسي،
وآليات  أداء واضحة مؤشرات وتضمينهاوتطويرها، 

 .متابعة دقيقةتنفيذ و 

اتسمت استمارة التقييم الذاتي بمحاكاتها الواقع  •
الفعلي للحياة المدرسية، وتطابقت تقييمات المدرسة 

 مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعةها في
 .في جميع مجاالت العمل المدرسي

مشروعات  بتفعيلها هاالمدرسة بأداء معلماتترتقي  •
"الحصة الثمينة"،  :، مثلالمستدامة المهنيةالتنمية 

البرامج و ، و"عطاء متميز"، و"التمكين الرقمي"
ي: كورشت  والورش التدريبية الداخلية والخارجية، 

، "معايير الدرس الجيد"، و"مهارات التفكير العليا"
احتضانها الالفت  مع ،بين األقسام التوأمة وبرامج

تنظيم الجلسات التطويرية للمعلمات الجدد عبر 
المتابعة الحثيثة ألثر التدريب و الفردية والجماعية، 

الزيارات الصفية المنظمة، وتقديم التغذية الراجعة ب
 .بحقيبة المعلمة الجديدةوتزويدهن  حولها،

القيادة المدرسية العليا الملهمة والمحفزة ترسخ  •
بين منتسباتها، العالقات اإلنسانية اإليجابية، 

عتمادها مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات، اب
 ةروح الحماس وبثّ وتقديرهن بالتكريم والتحفيز، 

دفعهن نحو التطوير والعطاء المتجدد، تو ، هنبين
مشروعات عدة، لجنة "الطاقة اإليجابية"، و عبر 
و"االنضباط الذهبي"،  ،"الساعات المرنة" منها:

رئاسة ب ؛تفويض المعلمات ذوات الكفاءة عالوةً على
 .رشاد الصحيمهام اإلوب، التطويرية المشروعات

وظف المدرسة مواردها ومرافقها التعليمية المتاحة تُ  •
وتنمية  ،التوظيف األمثل، في تعزيز تعلم الطالبات

خبراتهن النظرية والعملية، كتوظيفها مركز مصادر 
ساحاتها واستثمار التعلم، ومختبر الحاسوب، 

 .إلى أركان تعليمية هاممراتوتحويل لة المظل  

ثري المدرسة خبرات طالباتها بتواصلها الدائم مع تُ  •
 من العديد باستقطابها ،مؤسسات المجتمع المحلي

العربي،  الخليج كجامعة التربوية، المؤسسات
مشروعاتهم  إنجاز البحرين؛ لتطبيق ومؤسسة

كانو  حمد"تعاونها مع مركز ودراساتهم، و 
والصحية.  يةو التوع المحاضرات تقديمل؛ "الصحي

خاصة عضوات مجلس األمهات  -وألولياء األمور 
 تقديمما في كفاعل في الحياة المدرسية،  دور   -

"، محاضرة "غذائي سر سعادتيك المحاضرات،
 لطالبات ذوات التحصيل المنخفضا ةومساند

"خذ بيدي".في البرنامج العالجي  بالمشاركة
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .المتميزة المستويات على حفاًظا وتطويرها؛ واإلدارية، والفنية، القيادية المتميزة تطبيق الممارسات في االستمرار •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 المستقبل االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Almustaqbal Primary Girls )باللغة اإلنجليزية( اسم المدرسة
 2008 سنة التأسيس

 913مجمع  – 1307 طريق – 323 مبنى العنوان
 الرفاع الشرقي/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17490419 الفاكس 17490415 17490551 أرقام االتصال

 almustaqbal.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 - - 

 1094 المجموع 1094 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

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

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنية (22)إدارية، و (18) عدد الهيئة اإلدارية
 93 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات (5) في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

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

 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •
 - االعتمادية )إن وجدت(



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 15                                                                               2018نوفمبر  15-13 – المستقبل االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

فصل في العام التعيين مديرة مدرسة مساعدة، ومعلمة أولى لقسم نظام معلم  •
 .2018-2017الدراسي 

 . 2019-2018تعيين معلمة أولى لقسم العلوم مع بدء العام الدراسي  •
 


