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  المقدمة
 

 ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار بهيئة جودة التعليم والتدريب ب المدارس الخاصة ورياض األطفالقامت إدارة مراجعة أداء 
األخرى، واالطالع على  نشطةألوقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، وا مراجعين، سبعةأيام من قبل 

مقابالت التي العن المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل  طلبةأعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينمع ال تجرى

  من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 
 

   على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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 االبتدائي/
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 األكاديمي لطلبةاإنجاز  3 2 - 3
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 2 2 - 2
 التعليم والتعلم 3 2 - 3
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 تقرير المدرسة
 

 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
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم  األغلبية العظمى

 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
 والقلة الشديدةتدل على الندرة  جدًّامحدود 

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(
 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

مع و ت الداخلية. نسب نجاح الطلبة مرتفعة في االمتحانا •
مستويات كما أنَّ . لديهم اإلتقانذلك، تتفاوت نسب 

مهم مرٍض، وال سيما تقد   أنَّ  الطلبة جيدة بشكٍل عام، إالَّ 
 االبتدائية.المرحلة في 

القيَم يعتمد معظم الطلبة على أنفسهم، ويلتزمون  •
ف، ويشاركون في األنشطة األخالقية، ويحسنون التصر  

 دة بثقة في النفس.المتعد  
وموارد التعليم إستراتيجيات توظف الدروس مجموعة من  •

المرحلة خاصًة في تتفاوت فاعليتها إال أنَّ م، والتعل
ساق في استغالل ينتج ذلك عن عدم االتو  االبتدائية.
وجودة  ،ودعم الطلبة ذوي التحصيل المتدني ،موقت التعل  

 التغذية الراجعة المقدَّمة للطلبة.

بَّى احتياجات الطلبة األكاديمية والشخصية على نحٍو ُتلَ  •
وسلسلة من البرامج اإلثرائية والتعزيزية، د من خالل جي  

لبي احتياجات الطلبة األنشطة الالصفية التي تُ 
 واهتماماتهم.

تقييًما ذاتيًّا منتظًما إجراء المدرسة من غم على الر  •
ند إلى نتائجه في تحديث خطط المدرسة ستَ ألدائها، ال يُ 

ن تمك   ةرئيسمؤشرات أداء ى لإوتفتقر الخطط بانتظام. 
 روح   المدرسةَ  تسودكما القيادة من متابعة األداء بانتظام. 

لتطور، ويساهم مجلس اإلدارة ا تثير الحماس نحو إيجابية
 لتطوير.التخطيط لبفاعلية في 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  األخالقية.القيم يهم وتبن   ،السلوك اإليجابي للطلبة •

    لبي احتياجات واهتمامات الطلبة.توّفر سلسلة متنوعة من األنشطة الالصفية التي تُ  •

    حماًسا تجاه التطّور. تثيرالروح اإليجابية السائدة في مجتمع المدرسة، والتي  •
 
 

 التوصيات
   تطوير القيادة واإلدارة والحوكمة من خالل: •

وتطوير آليات متابعة من خالل مؤشرات أداء لتوجيه خطط المدرسة،  ؛توظيف نتائج التقييم الذاتي -
 واضحةرئيسة 

 االبتدائية.المرحلة في السيما مين في الدروس، متابعة أثر برامج التطّور المهني على أداء المعل   -

 االبتدائية.المرحلة وأعمالهم الكتابية في  ،م الطلبة في الدروسضمان تقد   •

 االبتدائية من خالل:المرحلة في  السيمام، التعليم والتعل  تطوير فاعلية  •
 م بطريقة منِتجةإدارة وقت التعل   -
 ودعم الطلبة ذوي التحصيل المتدني ،لتحدي الطلبة من مختلف القدرات ؛توظيف نتائج التقييم -
 وأعمالهم الكتابية. ،اءة للطلبة في الدروستقديم تغذية راجعة بنَّ  -

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

معها وتشِرك  ،عمليات التقييم الذاتي للمدرسة منتظمة •
مع ذلك، تفتقر الخطتان و . األطراف ذات العالقة

رئيسة والتشغيلية للمدرسة إلى مؤشرات أداء اإلستراتيجية 
 بدقة.أدائها لقياس ومتابعة  ؛واضحة

حكم المدرسة على أدائها في التقييم الذاتي مع يتوافق  •
فريق المراجعة في معظم إليها ل األحكام التي توصَّ 

 ،الشخصي وفي التطّور ،المرحلة اإلعداديةالجوانب في 
 االبتدائية. المرحلة واإلرشاد في والدعم 

تسود المدرسة عالقات ودية، ويتشارك العاملون والقادة  •
يشيع العمل ف ،ح التعاونرسالة واحدة، وتحدوهم رو 

 .مجتمعها الجماعي في
برات العلوم ر في المدرسة موارد ومرافق متعددة كمختتتوفَّ  •

م فاعلية توظيف موارد التعلمع ذلك، تتفاوت و واللغات. 
 في الدروس.

وتتابع أداء المعلمين  ،ر مهنييم المدرسة برامج تطو تقد •
هذه ويتضح أثر  .منتظمةمن خالل زيارات صفية 

والتحصيل الجيد  ،دةاإلجراءات في المستويات الجي
 لمعظم الطلبة.
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

% في المواد األساسية 100نجاح الطلبة نسبة يحقق  •
السنوات في جميع الصفوف في االمتحانات الداخلية في 

نسب  تفاوتعلى الرغم من ، الدراسية الثالث الماضية
كانت نسب ، 2018-2017في العام الدراسي فاإلتقان. 

في مادة و  ،ن العربية والهنديةاإلتقان مرتفعة في اللغتي  
 في اللغة اإلنجليزية والرياضيات. ومتفاوتة  ،العلوم

بين ما تتفاوت نسب اإلتقان االبتدائية، المرحلة في  •
% 100لخامس و% في اللغة اإلنجليزية للصف ا37

المرحلة وفي لصفي ن األول والثاني. في معظم المواد ل
% في اللغة 33بين ما تتراوح النسب ، اإلعدادية

% في اللغة العربية 100السادس و اإلنجليزية للصف
واللغة اإلنجليزية للصف  ،والعلوم ،للصف السادس

 الثامن. 
 العالم في القراءة تقدم مدى لقياس الدولية الدراسةفي  •

عن (، يزيد معّدل المدرسة PIRLS) 2016للعام 
 نقطة.  33المعّدل الدولي بمقدار 

( للمجلس األسترالي IBT)الدولي  القياساختبار  في •
حققت الغالبية ، 2017( للعام ACERللبحوث التربوية )

 الحادي والستينالمركز العظمى للطلبة الذين شاركوا فيه 
كان مع ذلك، و . فما فوق من المقياس المئوي الدولي

ولم يتجاوز  ،موا لالمتحان منخفًضاعدد الطلبة الذين تقدَّ 
 % في معظم الصفوف.50

دة، في مستويات الطلبة في معظم المواد األساسية جي   •
في اللغتي ن  السيمامهم في الدروس حين يتفاوت تقد  

يحرز كما االبتدائية. المرحلة العربية واإلنجليزية في 
بسبب عدم  ؛ًما أقلالطلبة ذوو التحصيل المتدني تقد  

مالهم أعالطلبة في  تقدماية الدعم المقدَّم لهم. ويتفاوت كف
موحدة لجميع الطلبة في جميع غالًبا وهي ، الكتابية
 المواد. 

مالئمي ن ألعمارهم واستيعاًبا يمتلك معظم الطلبة فصاحة  •
 في اللغات:

لونها اللغة اإلنجليزية، يقرأ الطلبة النصوص ويحل  في  -
فهي غالبيتهم بفهٍم جيد. أما مهارات المحادثة عند 

دة، في حين أن مهارات الكتابة الموسعة لديهم جي  
 مرضية على مستوى المدرسة.

باللغة العربية  القراءة والمحادثة الطلبة في مهارات -
 الكتابية أقل تطوًرا. هممهارات مرضية، إال أنَّ 

مهارات الطلبة في القراءة أفضل في اللغة الهندية،  -
 لغير الناطقين السيمامنها في المحادثة والكتابة، 

  .بها
متطّورة على نحٍو  واالستنتاجيةمهارات الطلبة الحسابية  •

حل  هممالئم على مستوى المدرسة؛ إذ يستطيع معظم
حات األشكال المشكالت في الرياضيات، ويوجدون مسا

التعابير  وينجزوناالبتدائية، المرحلة في  ، وذلكالهندسية
 . المرحلة اإلعداديةفي  بثقة الجبرية باستخدام المتطابقات

على مستوى المدرسة  -في العلوم، يطور معظم الطلبة  •
فهًما جيًدا بالمفاهيم العلمية، كما يطّورون مهارات  -

حاالت  ى الطلبةيتقصَّ و التفكير النقدي على نحٍو مالئم. 
االبتدائية،  المرحلةالمادة من خالل االستفسار في 

المرحلة ويناقشون التطبيقات العملية للكهرباء الساكنة في 
  .اإلعدادية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  تحصيل الطلبة في االمتحانات الداخلية. •

 االبتدائية.المرحلة وفي أعمالهم الكتابية في  ،الطلبة في الدروستقدم  •

  عة في اللغتي ن اإلنجليزية والعربية.ومهاراتهم الكتابية الموسَّ  ،مهارات الطلبة اللغوية في اللغتي ن العربية والهندية •
 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

كما حّركهم نحو النجاح. تلدى معظم الطلبة دوافع ذاتية  •
الطابور ُيشارك الطلبة على مستوى المدرسة بحماس في 

التوعية بمرض  :مثل ،والفعاليات المدرسيةالصباحي 
كما وبرامج القيادة الشبابية.  ،وحملة النظافة ،السرطان

والمسابقات  ،في أنشطة األندية األسبوعيةأنهم يشاركون 
األولمبياد "، و"Spectra"مسابقة  :مثل ،تنوعةالم

، "ملتقى أولمبياد العلوم"، و"الوطني لعلم الفلك والعلوم
 ."Sastra Pratibha"ومسابقة 

الصباح طابور يتولى الطلبة أدواًرا قيادية خالل  •
جمع التبرعات حملة  :مثل ،والفعاليات المنظمة
في الطلبة األعضاء كما يعمل للجمعيات الخيرية. 

واللجنة التحريرية الطالبية على إيصال  ،مجلس الطلبة
ن نظام ويمك  الطلبة إلى قيادة المدرسة. بقية وجهات نظر 

 ،جميع الطلبة من المشاركة في مسابقات صحية "األندية"
مع ذلك، تقل فرص و وتعزيز الروح التنافسية لديهم. 

وتطوير المهارات القيادية في  ،الطلبة في المشاركة
  االبتدائية. المرحلة في السيما الدروس، 

السلوك اإليجابي نتيجة  ؛يشعر الطلبة باألمن واألمان •
وااللتزام بقواعد بالمسئولية والحس العام  ،لمعظم الطلبة

ويتسمون ، وزمالءهمالمدرسة، ويحترم الطلبة المعلمين 
 بروح ودية في المدرسة. 

بة احتراًما جيًدا لثقافة البحرين، ويتطّور ذلك ُيظهر الطل •
وزيارة المواقع  ،من خالل االحتفال بالمناسبات الوطنية

مما ينعكس  ؛األخالقيةكما أنهم يلتزمون القيَم األثرية. 
 وتسامحهم لبعضهم بعًضا.  ،على احترامهم

يحضر معظم الطلبة إلى المدرسة بانتظام وانضباط،  •
مع و الجوائز. بتحفيزهم ومنحهم على ذلك عهم وتشج  

 الصفوفنسب الغياب على مستوى بعض  ذلك، تتفاوت
 قبل اإلجازات الصيفية. 

جيدة و مهارات تعّلم مستقل  المرحلة اإلعداديةيطور طلبة  •
وتحضيرهم لمعارض المشروعات، عند مشاركتهم في 

االبتدائية، فيقل المرحلة العلوم واألعمال البحثية. أما في 
 هارات التعلم المستقل في الدروس خاصًة.ر ميتطو 

في بعًضا يجيد الطلبة العمل والتواصل مع بعضهم  •
وخالل أنشطة األندية والمسابقات بين  ،الدروس األفضل

 والفعاليات المدرسية.  ،المدارس

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  االبتدائية خاصًة. المرحلةوالتواصل لدى الطلبة في  ،التعلم المستقلر مهارات تطوي •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

مجموعة متنوعة  ، يوظف المعلمونغالبية الدروس في •
التي تركز على الطلبة، الفاعلة التعليم إستراتيجيات من 

واألعمال الثنائية  ،والنقاشات ،بباللعومنها التعلم 
مع ذلك، و التفاعلية. وتأدية األدوار واألنشطة  ،والجماعية

غير كافية في الدروس اإلستراتيجيات لية هذه عاففإنَّ 
إنتاجية  لمما يقل ؛االبتدائيةالمرحلة في السيما األخرى، 

 هذه الدروس.
 ،المالئمةالتعلم د ر ألفضل، يتم توظيف موافي الدروس ا •

وأوراق العمل والنماذج  ،والملصقات ،مقاطع الفيديو :مثل
ل اطو الفاعلة ز مشاركة الطلبة مما يعز   ؛فاعلعلى نحٍو 

 وقت التعلم.
تحميل  يتم  يجري التخطيط للدروس على نحٍو مالئم، كما  •

البوابة اإللكترونية للمدرسة.  خطط الدروس على
مون في وس، ويقدالمعلمون أهداف الدر  ويتشارك

كما أنهم يحافظون واضحة، معلومات الدروس األفضل 
مع ذلك، تتفاوت إدارة وقت التعلم و على وتيرة هادفة لها. 

 شرحاسترسال نتيجة  ؛من الدروسملحوظ في عدد 
في  السيماواالنتقال السريع بين األنشطة،  ،المعلم

 المدرسة االبتدائية.
على المشاركة في الدروس من  معظم الطلبة تشجيعيتم  •

خالل تعزيز إيجابي مالئم ألعمارهم. يشمل ذلك ألعاًبا 
للطلبة لعرض والثناَء عليهم، وتقديَم فرٍص  ،قصيرة
 ومشاركة وجهات نظرهم.  ،أعمالهم

يتم توظيف أساليب تقييم متعددة في معظم الدروس؛  •
وتقييم  ،والجماعية ،والفردية ،والخطية ،منها الشفهية

م المعلمون تغذية في الدروس األفضل، يقد  و . األقران
ها تتفاوت في الدروس األخرى. راجعة بناءة فورية، إال أنَّ 

توظيف نتائج التقييمات إلرشاد عملية  يتفاوتكما 
مما يؤثر  ؛أو تحدي الطلبة من مختلف القدرات ،التعليم

المرحلة في السيما م الطلبة في الدروس، سلًبا على تقد  
 االبتدائية. 

للطلبة التحريرية ألعمال تصحيح اعلى الرغم من  •
التغذية الراجعة  المنزلية، تعد  الواجبات بما فيها بانتظام؛ 

على تطوير أدائهم الطلبة التي يقصد بها مساعدة 
 محدودة. 

تطوير مهارات التفكير العليا مالئم في غالبية الدروس.  •
الفرص للطلبة للبحث عن معلومات جديدة، فمثاًل، تتاح 

والمشاركة في العصف الذهني، واستخدام مهارات حل 
مع و والتقصي في دروس الرياضيات والعلوم.  ،المشكلة

ذلك، ال تظهر هذه المزايا واضحة باتساق في المواد 
 األساسية األخرى.

أنماط التعلم المختلفة للطلبة، االعتبار في يأخذ المعلمون  •
يتمايز التعلم من حيث المهام إذ الدروس األفضل، وفي 

يركز التعليم في الدروس األقل مع ذلك، و والنتائج. 
واحدة، من الطلبة ذوي قدرات فاعلية على مجموعة 

وغالًبا ما تكون من ذوي التحصيل المرتفع. ويعد الدعم 
أو ذوي  ،يعانون من صعوبات الذينالمقدم للطلبة 

 .دروس غير كافٍ صيل المتدني في الالتح
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 االبتدائية خاصًة.المرحلة المثمر لوقت التعلم في االستخدام  •

 ودعم الطلبة ذوي التحصيل المتدني. ،لنتائج التقييم في تحدي الطلبة من مختلف القدراتالفاعل التوظيف  •

 لمساعدة الطلبة على التقدم في أعمالهم.  ؛راجعة بناءةتقديم تغذية  •
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

وتحلل التقدم األكاديمي للطلبة  ،وتتابع ،المدرسةراقب تُ  •
تشمل آليات الدعم األكاديمي دروس إثراء كما بانتظام. 

 ،داخل المدرسةتعزيزية ودروس  ،للطلبة األعلى قدرةً 
 للطلبة ذوي التحصيل المتدني.وخارجها 

تتاح الفرص للطلبة الموهوبين والمتفوقين للمشاركة في  •
ملتقى أولمبياد  :مثل ،االمتحانات التنافسية الخارجية

وتحدي فكر ، "Sastra Pratibha" العلوم، ومسابقة
واألولمبياد الوطني لعلم الفلك ، "Asianet"وتعلم 

 لوم.والع
يتم التعامل مع االحتياجات الشخصية للطلبة على نحٍو  •

جيد، ويظهر ذلك في دراسات الحالة حول الطلبة الذين 
. وتقيم المدرسة ونفسيةيواجهون مشكالت اجتماعية 

 :مثل ،حول إدارة السلوكيات والتوعية بانتظامورش عمل 
 ."مراعاة االختالف بين الجنسي ن"و  "حل الخالفات"
 مواهتماماتهخبرات الطلبة توسعة لى المدرسة عتعمل  •

من خالل توفير مجموعة جيدة من فاعل على نحٍو 
 ،األنشطة الالصفية، بما في ذلك أنشطة األندية المتنوعة

 ،وبرنامج القيادة الشبابية ،والمسابقات بين األندية
والرحالت الميدانية. إضافًة إلى ذلك، تضمن سياسة 

مشاركة  "عدم إهمال أي طفل" المرتكزة على المدرسة
 كاملة للطلبة في جميع األنشطة. 

تجري المدرسة صيانة منتظمة لمبانيها ومرافقها  •
تدريبات على اإلخالء. وتتابع المدرسة وصول الطلبة الو 

جيًدا، ويساهم استخدام نظام تحديد الهوية  وانصرافهم
والمزود  ؛الحضورلمتابعة  ؛(RFID) بموجات الراديو

بخدمة إرسال الرسائل القصيرة إلى أولياء األمور في 
مع ذلك، فإن المناطق و تعزيز السالمة في المدرسة. 

 وأماكن الجلوس غير كافية.  ،المظللة
طالعهم  • تجيد المدرسة تعريف الطلبة الجدد بالمدرسة وا 

ومرافقها. ويتم تحضير الطلبة  ،وسياساتها قوانينها،على 
ية، و اسية التالية من خالل محاضرات توعالدر لمرحلتهم 

كما يتلقون الدعم من خالل توصيات شخصية 
 تطبقبخصوص االلتحاق بالمدارس الثانوية التي 

 المناهج ذاتها.
 مهاراتهملتطوير  ؛توفر المدرسة فرًصا كافية للطلبة •

الحياتية من خالل دروس المهارات الحياتية المنتظمة، 
مع ذلك، ال و وحل المشكالت.  ،والدروس حول الخطابة

تظهر فرص المهارات الحياتية واضحة في الدروس 
 االبتدائية.  المرحلةفي  السيماالمنتظمة، 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   ر المهارات الحياتية لدى الطلبة.يتعزيز تطو  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

، تشارك فيه امنتظًما ألدائهذاتيًّا جري المدرسة تقييًما تُ  •
، وهو مرتبط على نحٍو مالئم ذات العالقةاألطراف 
تستند الخطة كما والتشغيلي. اإلستراتيجي بالتخطيط 

إلى وجهات نظر  –ومدتها خمس سنوات  –اإلستراتيجية 
 ،، وتركز على تحصيل الطلبةذات العالقةاألطراف 

وترقية المدرسة  ،وتطوير مرافق المدرسة ،وجودة التعليم
المدرسة تطور مع ذلك، ال و لتضم المرحلة الثانوية. 

المتحقق لربطهما بتقييمها الذاتي والتقدم  ؛تي ها بانتظامخطَّ 
ألولويات إدراكها على الرغم من في جوانب العمل، 

 التطور.
مراجعة أداء المدرسة من قبل قيادتها العليا  تجرى •

اجتماعات  قامالمواد. وتُ  أقسام بالتعاون مع رؤساء
ومناقشة التخطيط من  ،منتظمة لمراجعة العمل المدرسي

في خطة بوضوح مع ذلك، ال يترجم ذلك و أجل التطور. 
. وتفتقر الخطط 2018-2017التطور للعام الدراسي 

وقياس  ؛لمتابعة التقدم ؛ةواضحرئيسة و  شرات أداءلمؤ 
وبالتالي التخطيط للسنة  ،تحقيق األهداف بانتظام

 الدراسية التالية. 
 :مثل ،تقدَّم ورش عمل التطور المهني حول موضوعات •

وعناصر الدروس الجيدة  ،دروسللالفاعل التخطيط 
االحتياجات إلى وتستند هذه الورش ام للمعلمين. بانتظ

المحددة من خالل زيارات الدروس المنتظمة التي يجريها 
وضوح أثر هذا من رغم على المدير المدرسة والمنسق. و 

إال ، المرحلة اإلعداديةالتدريب على أداء المعلمين في 

على مستوى المواد األساسية في المرحلة  أن أثرها متباين
 . االبتدائية

تشجع قيادة و  واحدة،العاملون والقادة رسالة  يتشارك •
تبعث على الحماس التي يجابية اإل الروحانتشار المدرسة 
 ،ينتج عن ذلك درجة عالية من االلتزامومن ثمَّ، . والتطور

 مما يتضح في تعاونهم ؛بين العاملينوتحمل المسئولية 
وتقديرها  ،. وتشجع سياسة الباب المفتوح للمدرسةمًعا

العمل  فريقَ و  السنويةمن خالل الزيادة  ينللعامل
 والحرص على التطور. ،الجماعي

 ،وفر المدرسة بيئة تعلم مالئمة من خالل توفير المواردتُ  •
 ،ومختبرات العلوم ،السبورات التفاعلية :مثل ،والمرافق
مع ذلك، و تجارب التعلم لدى الطلبة. لتوسعة  ؛واللغات

 يتفاوت استخدام موارد التعلم هذه وأثرها في الدروس.
روابط جيدة مع المجتمع المحلي من أقامت المدرسة  •

التبرع  :مثل ،خالل المساهمة في األعمال الخيرية
 المحلية.المؤسسات وزيارة  "،يوم العمال"للمحتاجين في 

 ،تنفصل مهام مجلس اإلدارة عن القيادة العليا للمدرسة •
اآلخر. ويلتقي أعضاء المجلس  مهام ويحترم كل منهما

عون مدير المدرسة المدرسة، ويخضِ لمتابعة أداء  دوريًّا؛
مجريات تماًما  المجلس ويعيللمساءلة عن األداء. 

اليومية، ويساهم بفاعلية في تحديد األهداف  األمور
من  ؛وتقديم الدعم المالي الكامل للمدرسة ،ستراتيجيةاإل

 أجل تحقيق األفضل للطلبة.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 واضحة. رئيسة ووضع آليات متابعة من خالل مؤشرات أداء  ،خطط المدرسةلتطوير  ؛توظيف نتائج التقييم الذاتي •

  االبتدائية خاصًة. المرحلةر المهني على الممارسات الصفية في ياتساق أثر برامج التطو  •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 مدرسة البحرين الهندية )باللغة العربية(اسم المدرسة 
 Bahrain Indian School اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2014 سنة التأسيس
 صيبع، أبو 473، المبنى 7307، الطريق 109المبنى  العنوان
 الشمالية / البديع محافظة ال /المدينة

 17598080 الفاكس 17598000 36174015 أرقام االتصال

 Preet@bhavansbahrain.com البريد اإللكتروني للمدرسة

 principal@bhavansbahrain.com 

 www.bhavansbahrain.com الموقع على الشبكة

 سنة 14-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 6-8 - 
 478 المجموع 232 اإلناث 246 الذكور عدد الطلبة
 .من ذوي الدخل المتوسط والمرتفعتنتمي غالبية الطلبة إلى عائالت  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

 8 عدد الهيئة اإلدارية
 37 عدد الهيئة التعليمية

 (CBSEالمجلس المركزي للتعليم الثانوي ) المنهج المطبق

 اللغة اإلنجليزية لغة التدريس
 سنة واحدة في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 .(ACER( للمجلس األسترالي للبحوث التربوية )IBTالدولي ) القياساختبار  •
 .(PIRLSالعالم ) في القراءة تقدم مدى لقياس ؛الدولية الدراسة •

 .(CBSEلمجلس المركزي للتعليم الثانوي )ل انضمام المرحلة اإلعدادية االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 .2017عام الفي مدير مدرسة جديد  تعيين •
 فية حّتى الصف الثاني عشر.الصفوف اإلضا وزارة التربية والتعليم على موافقة •
 .2018-2017الدراسي إضافة الصف الثامن للمدرسة في العام  •
 :2017-2016إضافة المرافق التالية في العام الدراسي  •

 قاعة محاضرات -

mailto:Preet@bhavansbahrain.com
mailto:principal@bhavansbahrain.com
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 والعلوم ،والدراسات االجتماعية ،والرياضيات ،مختبرات للغات -
 مظللة في مناطق اللعب أماكن -
 .تطبيق للهواتف المحمولة -

 


