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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 توصيات. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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 لمدرسةاتقرير 

 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

 على  اسلبً  ، وانعكاس ذلكالتقييم الذاتيدقة  عدم
وبناء الخطط  ،تحديد أولويات العمل المدرسي

 . بمؤشرات أداء دقيقة المدرسية
 غير إستراتيجيات وموارد  المعلمين توظيف أغلب

، المواد األساسية دروس ثلثيأكثر من فاعلة، في 
 همالتعلم، وتوظيفوقَت تهم إدار إضافة إلى ضعف 

في مساندة بصورة غير فاعلة التقويم  أساليبَ 
الطالب  خاصة التعليمية المختلفة، الب بفئاتهمالط
األم  ملغتهالذين  الب، والطتدنيلتحصيل الماي ذو 

جمالي إمن  وهما الشريحتان األكبر ؛غير العربية
، إضافة إلى تدني دقة تصويب عدد الطالب

 .األعمال الكتابية ومتابعتها
  متدنية ومنخفضةنسب إتقان  الطالبتحقيق، 

في  غير المالئمة الحقيقية توافقت مع مستوياتهم

السيما اللغة ، المواد األساسيةدروس  أغلب
 .والعلوماإلنجليزية 

  في األنشطة واللجان الطالب أغلب مساهمة
إال أن تحمل المسئولية،  تفاوتهم فيو ، المدرسية

جاءت بصورة مشاركتهم في الدروس بثقة وحماس 
 أقل.

  السلوك الحسن، وتمثلهم قيم أغلب الطالب التزام
 المدرسةَ أكسب المواطنة بصورة مناسبة؛ مما 

 .أولياء أمورهمرضا  و هم،رضا
 ثراء  تلبية احتياجات أغلب الطالب الشخصية، وا 

بخالف ة، وتنمية مواهبهم بصورة مناسب ،خبراتهم
المتفاوت بين المستويين المرضي وغير الدعم 
الحتياجاتهم األكاديمية بفئاتهم التعليمية المالئم 

 المختلفة في الدروس والبرامج.

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 ومساهمتهم بحماس في األنشطة واللجان الطالبية.لحسنالتزام أغلب الطالب السلوك ا ،      

 

 

 التوصيات
   نقص وسدُّ ، من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم؛ لتحسين األداء العام للمدرسةالمساندة الالزمة  تقديـم

 المتمثل في:  والمادية الموارد البشرية،

 األوائل في األقسام: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضياتالمعلمون  -

 ثان إرشاد اجتماعياختصاصي  -

 اختصاصي مركز مصادر التعلم -

 .حافالت نقل الطالب تتناسب وأعدادهم -
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  ،التنفيذية والتشغيلية حسب أولويات العمل الخطط تطوير في واالستفادة من نتائجه تطبيق تقييم ذاتي شامل ودقيق
  ة تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة ودقيقة.ومتابعة جود ،المدرسي

 .رفع إنجاز الطالب األكاديمي، وتنمية مهاراتهم األساسية في جميع المواد الدراسية 

 ل:  متابعة أثر برامج التطوير المهني بدقة في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تشم 

 ستراتيجيات تعليم وتعلم فاعلة؛ إلثارة دافعية الطالب نحو التعلم، وتنمية ثقتهم بأنفسهمإتوظيف  -

 إدارة وقت التعلم بصورة منظمة ومنتجة  -

 صويب، وتحري الدقة في تالتقويـم واالستفادة من نتائجه في تلبية احتياجات الطالب التعليمية المختلفة -
    .ومتابعتها األعمال الكتابية

 .مساندة الطالب على اختالف فئاتهم التعليمية في الدروس وخارجها 

    

 

 " غير مالئمقدرة المدرسة االستيعابّية على التحسن" 
 

 مبررات الحكم
 

  مجاالت معظم استقرار فاعلية أداء المدرسة، و
المراجعة منذ عملها في المستوى غير المالئم 

كان الحكم في  ؛متابعةوخضوعها لزيارتي السابقة، 
غلب أتحسن في سلوك ال باستثناء آخرها "قيد التقدم"
  الطالب اإليجابي.

  قلة فاعلية عمليات التخطيط اإلستراتيجي في
ا لضعف مالمسة االحتياجات الفعلية للتطوير؛ نظرً 

وتحديد مؤشرات  ،التقييم الذاتيتحري الدقة في: 
 .المدرسي وأوليات العمل ،األداء

 تقييمات المدرسة لجميع مجاالت العمل  اختالف
المدرسي في استمارة التقييم الذاتي مع األحكام التي 

 .بفارق درجة توصل إليها فريق المراجعة

  نجاح المدرسة في التأقلم مع التحديات التي عدم
 :ا، المتمثلة فيتواجه

نقص الموارد البشرية المتمثل في: القيادة  -
، واللغة اللغة العربية: لألقسامالوسطى 

إرشاد اختصاصي و ، نجليزية، والرياضياتاإل
واختصاصي مركز مصادر   ،ثان اجتماعي

 التعلم

 وانخفاضضعف مهارات الطالب األساسية،  -
 دافعيتهم للتعلم

  .البالطتعدد فئات وثقافات  -
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  المخرجاتجودة 
 

 غير مالئم" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

   في أغلب المواد  متفاوتةق الطالب نسب نجاح حق  ي
، حيث 2019-2018األساسية في العام الدراسي 

%، جاء أعالها في اللغة 91%، و69تراوحت ما بين 
نجليزية بالصف الثالث اإلعدادي، وأدناها في العلوم إلا
 لصف األول.با

   تحقق الطالب نسب إتقان متدنية ومنخفضة، تراوحي 
أعالها في اللغة العربية %، جاء 38% و9ما بين 

، لصف الثانيباأدناها في الرياضيات و  ،الصف األولب
وهي نسب تتابين مع نسب النجاح في معظم المواد، 

 لصفين األول والثالث.باا في اللغة العربية معهفاوت وتت

  في الحقيقية  مستويات الطالبتعكس نسب اإلتقان
ثلثي أكثر من  التي شكلتو ، غير المالئمة الدروس
بدرجة و ، الصفوف الثالثةالمواد األساسية، وفي  دروس

 أقل في الصف األول.

  والحسابية  ،اللغويةالطالب المهارات معظم يكتسب
 كما في ؛غير مالئمة بوجه عامبصورة  والعلمية
كتابة جمل ، و "بغير وسوى"االستثناء أسلوب توظيف 

وكتابة ، الثالثالصف عن المهن في اللغة اإلنجليزية ب
يجادالتعابير  ، قيمتها الرياضية باستعمال القوى وا 

والمقارنة بين الطاقة الحركية والطاقة الكامنة في 
بدرجة أفضل  -اكتسابهم ظهر في حين  ،الثانيالصف 

صيغة المثنى إلى تحويل الجمل المفردة  عند - انسبي  
والتحدث والكتابة عن أنفسهم باللغة اإلنجليزية  ،والجمع

بالصف  تقدير الجذور التربيعيةفي و  ،بالصف األول
 .الثاني

  2016يحقق الطالب على مدار األعوام الدراسية من-
ال متفاوتة نسب نجاح ، 2019-2018إلى  2017
 في أغلب المواد األساسية، حيث باالستقرارتتسم 

الصف األول إلى يحققون تقدما عند انتقالهم من 
صف عند انتقالهم للفيها يتراجع مستواهم ، و الثاني
 في العلوم. همبخالف تذبذب مستوى تقدم ،الثالث

  في أغلب الدروس امحدودً  اتقدمً يحقق أغلب الطالب ،
الصفين الثاني طالب خاصة  الكتابية، اوأعماله
 - وهم قلة -المتفوقون الطالب كما يحقق ، والثالث
كما في معظم الدروس والبرامج اإلثرائية،  امناسبً ا تقدمً 

في برنامج  نفسه المستوىبيتقدم طالب صعوبات التعلم 
ذوو  الطالبي حقق في حين  ،الدعم الخاص بهم
الذين لغتهم األم وكذلك الطالب  ،التحصيل المتدني

 الدروس. معظمفي  امحدودً ا تقدمً  غير العربية

 غير بصورة الداعمة  يكتسب الطالب مهارات التعلم
ا بضعف حيث تأثرت قدراتهم على التعلم ذاتي  ، مالئمة

لم تظهر مهارات التفكير الناقد و مهاراتهم األساسية، 
بالصورة  وحل المشكالت، والمهارات التكنولوجية
الطالب  الكافية في أغلب الدروس، بخالف اكتساب

مهارة رسم الخرائط الذهنية في درس التربية المتفوقين 
، المهارات الحياتيةالطالب  بعضاكتساب اإلسالمية، و 

 الت.افي دروس المجالرسم والقص مهارة كـ
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 جوانب تحتاج إلى تطوير

  والدروس واألعمال الكتابيةفي االمتحاناتالطالب مستويات ،. 

 ومهارات التعلم لديهممهارات الطالب األساسية في المواد الدراسية ،.   

 األعمال الكتابية.في و  وخارجها، تقدم الطالب وفق قدراتهم في الدروس  
 
 

  مالئم غير"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  يساهم أغلب الطالب في الحياة المدرسية بصورة
متفاوتة، حيث ظهرت في مشاركتهم في األنشطة 
واللجان المدرسية، ويتولى بعضهم األدوار 

ومشروع القيادية كما في لجنة "اإلذاعة المدرسية" 
"أمناء الفصول"، وقيادة الطالب المتفوقين 

مساهمتهم في أغلب إال أن مجموعات العمل، 
ا لتدني الدروس ظهرت بصورة غير مالئمة؛ نظرً 

 وانخفاض دافعيتهم للتعلم. ،ثقتهم بأنفسهم
 حقوقهم وواجباتهم، من خالل  البيعي أغلب الط

احترام معلميهم و ، تمثلهم السلوك الحسن
الحضور إلى المدرسة على هم وحرص ،وزمالءهم

ظامهم في بانتظام، والتزامهم مواعيد الدروس، وانت
"الطائر  عبر تحفيزهم بمشروعالطابور الصباحي 

األمر الذي أدى إلى شعورهم بالطمأنينة  ؛المبكر"
 .النفسية

  الطالب قيم المواطنة والقيم أغلب يتمثل
اإلسالمية، بإنصاتهم للقرآن الكريم، واحترامهم 

الوطني، وتأديتهم صالة الظهر جماعة، السالم 
ببعض  "بن رشدافتيان الكشافة " ومساهمة فرقة

األعمال التطوعية بالتنسيق مع المحافظة 
الجنوبية، كتنظيف مقبرة الحنينية، واستقبال 

مهرجان "البحرين الوفود الرسمية، والمشاركة في 

إضافة إلى زيارتهم "المتحف العسكري" أواًل"، 
 و"صرح الميثاق الوطني".

 بصورة  وينسجمون معا ،يتواصل أغلب الطالب
في  خاصة على الرغم من تعدد ثقافاتهم، مناسبة

خالل الدروس، وبدرجة أقل األنشطة الالصفية، 
المدارس طالب كما يتواصل المتميزون منهم مع 
عبر  وخارجها ،األخرى داخل مملكة البحرين

ج عبر برنام، كتواصلهم استخدام شبكة اإلنترنت
(Skype in the class) ، وكذلك مشاركة

الخطابة بجمهورية مصر أحدهم في مسابقة 
 .العربية

   تناولهم ا، با مناسبً ا وبيئي  ا صحي  وعيً  الطالب   يظهر
المأكوالت المباعة بالمقصف المدرسي، 

الشخصية ونظافة  نظافتهممحافظتهم على و 
األنشطة في  المشاركة بإيجابيةو مرافق المدرسة، 

الرياضية كما في برنامج "أنا رياضي" واالهتمام 
وتفخر المدرسة بفوزها  "،حديقة التعايش" ــــب

 "بالتدوير نصنع البديل"بالمركز األول ببحث 
ضمن حملة زين للتخلص من النفايات 

 .اإللكترونية
 دة في الدروس بصورة محدو  يتنافس الطالب

  وخارجها، حيث اقتصر ذلك على تنافس الطالب
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 في، و الصفية المتفوقين في سباق المجموعات
الطبخ "، و"واحات القرآن الكريمالمسابقات مثل: "

ت فيها قالتي حق "لعاب القوى"أ"، والخلوي
.المراكز األولى المدرسة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ثارة دافعيتهم نحو التعلم في الدروس. هموحماس الطالب بأنفسهم، ثقة  ، وا 

    .قدرة الطالب على المنافسة واالبتكار 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 غير مالئم" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 غير المعلمون إستراتيجيات تعليم وتعلم  يوظف
، حيث الرتابة في تقديم فاعلة في أغلب الدروس

 فيها محور العمليةالمعلم كان التي ، و محتوىال
من  ؛ مما أدى إلى اكتساب فئة محدودةالتعليمية
المعارف والمفاهيم والمهارات، في حين  الطالب

األسئلة من أجل التعلم، ك ،بعضهاظهر توظيفهم ل
والمناقشة، والتعلم التعاوني غير واضح  والحوار
بصورة مناسبة في الدروس المرضية  األدوار
 .القليلة

  يوظف المعلمون موارد تعليمية لم تسهم في رفع
البطاقات التعليمية، كدافعية الطالب نحو التعلم، 

، والعارض والسبورات بنوعيها الصماء والفردية
اإللكتروني في عرض مقاطع الفيديو والصور، 
واالستعاضة به عن عدم توافر كتب اللغة 

 .اإلنجليزية
  باعهم اتبالمعلمين سلوك الطالب يدير أغلب

كالثناء والتصفيق والهدايا،  ،أساليب تحفيز
، وتسلسلهم في تقديم محتوى الدروَس وتخطيطهم 

بعض تقديم أن اإلطالة في موادهم الدراسية، إال 
األنشطة، أو السرعة في االنتقال فيما بينها على 
 حساب تقديم المساندة التعليمية؛ قلل من إنتاجيتها.

 قويم غير فاعلة، يوظف أغلب المعلمين أساليب ت
 ةالشفهيالتقويمات بصورة أكبر على ركزت 
 ،المتفوقينالطالب فئة إلى  اغالبً  والموجهة

ة إلى جماعي ةالتحريري ةالفرديواستبدال التقويمات 
وهم  - التحصيل المتدنيذوو الطالب فيها عتمد ي

منهم األفضل  ئهمعلى النقل من زمال - كثرة
تفاوت المعلمين في إضافة إلى  ،دون فهم مستوىً 

األنشطة و  األعمال الكتابية، عملية تصحيح
التقويمية من حيث االنتظام، ودقة التصويب، 

تياجات في تلبية احا أثر سلبً كل ذلك ؛ والمتابعة
 .بفئاتهم المختلفةالطالب 

  يركز المعلمون في أغلب الدروس على مهارات
 وتقديم األنشطة التي الكالتذكر،  التفكير الدنيا،

بعض األنشطة بخالف تتحدى قدرات الطالب، 
 ،في بعض الدروس المرضيةالتي تستثير تفكيرهم 

كاستنتاج القاعدة النحوية، وتبرير اإلجابات، 
 والمقارنة.   

  للطالب لتوظيف الكافية  لم ي تح المعلمون الفرَص
كالعارض  ،التكنولوجيا والموارد التعليمية المتوفرة

في الحصول على والحواسيب  ،اإللكتروني
المعلومات، باستثناء مشاركتهم في العروض 

عبر  - منهم من قبل بعض -والتواصل  ،التقديمية
 البوابة التعليمية.

  ال يراعي أغلب المعلمين الفروق الفردية لدى
الطالب، وقدراتهم المختلفة، وأنماط تعلمهم، حيث 

توافق ومتطلبات ت، وال ةأغلب األنشطة موحد تجاء
 والفئة العمرية.المنهج 
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  توظيف إستراتيجيات وموارد تعليمية تسهم في إثارة دافعية الطالب نحو التعلم، وتمكنهم من اكتساب المهارات

 والمعارف والمفاهيم.  

  بصورة منتجة.إدارة وقت التعلم  

  توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب على اختالف فئاتهم، وتحري الدقة في
 .تهاومتابع الكتابية، واألنشطة التقويمية،عمال األتصحيح 

 
 

 غير مالئم" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ًذوي  طالبللا غير كاف أكاديمي   اتقدم المدرسة دعم
والطالب الذين لغتهم األم غير  ،التحصيل المتدني

األكبر، حيث الشريحتين يمثلون والذين  ،العربية
 البرامج العالجية غير المنتظمة تقديم على اقتصر

"الساعة الذهبية" للمراجعة قبل االمتحانات  ـك
الدعم المناسب المقدم للطالب  بخالف ،النهائية

 ،المتفوقين في البرامج اإلثرائية، والمسابقات
اد الرياضيات"، يولمبأكمسابقة "قد التحدي" و"

طالب صعوبات التعلم في برنامجهم الخاص، و 
برنامج "نمو مفهوم الذات"؛ لتنمية الثقة وفي 

 بالنفس.
  ت لبي المدرسة احتياجات الطالب الشخصية بصورة

إرشاد  على الرغم من تواجد اختصاصي - مناسبة
وكوبونات  ،الزي المدرسيتوفير ك - اجتماعي واحد
 الحاالت الخاصةبعض ، ودراسة وجبة اإلفطار

، وتقديم برامج تعديل السلوك كاالنقطاع عن الدراسة
؛ مما عزز من سلوكهم كبرنامج "أمناء الصفوف"

، إضافة إلى إعدادها برامج تهيئة مناسبة اإليجابي

وتعريفهم  ،قاءاتاألول بتنظيم اللالصف لطالب 
 بأنظمة المدرسة وقوانينها. 

 وتنمي مواهبهم ،المدرسة خبرات الطالب تعزز 
، مثل: " فسحتي مناسبة فعالياتو بأنشطة الصفية، 

 :دة"، ومن خالل اللجان الطالبية مثلممتعة ومفي
،  و"المجلس الطالبي" ،"اإلذاعة المدرسية"

 ،العربيمسابقة الخط ك ،والمشاركة في المسابقات
الزيارات والقيام ب، ألول فيهااوتحقيق المركز 

مرصد ، و "محمية العرين"الميدانية التثقيفية، كزيارة 
ة" ي و ج ل ا د  ا رص أل الً "ا ض ف   عن البرامج التي ت عدُّ ، 

الطالب للمرحلة التعليمية التالية، كزيارة طالب 
الثالث لمركز ناصر للتأهيل والتدريب، الصف 

 مر".وتنفيذ معرض "حلم الع

 لمنتسبيها، بصيانة مبانيها،  آمنةً  المدرسة بيئةً  توفر
 تيومتابعة الحاالت المرضية، وتنظيم عملي

تجدر اإلشارة إلى و وانصراف الطالب؛ اإلخالء، 
في فترة  إال فراتو حافالت نقل الطالب ال ت أن  

؛ مما يتطلب هموال تتناسب مع عدد ،الظهيرة فقط
 .المزيد من المتابعة
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  الطالب الذين لغتهم األم غير ، و المتدني التحصيلبفئاتهم التعليمية المختلفة، خاصة الطالب ذوي دعم الطالب

  .العربية

  التربية والتعليم ، واستمرار التواصل مع الجهات المعنية في وزارة لنقلالطالب أثناء استخدامهم حافالت امتابعة
 .، وتوفير اختصاصي إرشاد اجتماعي ثانبشأن عدد الحافالت وتناسبها مع أعداد الطالب
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  التميز والسمو تشاركية على الرؤية المدرسة تركز
أنها ترجمت بصورة محدودة  الإ ،ا وبناء الوطنقيمي  
وبصورة أفضل  ،مجاالت العمل المدرسيجميع في 

 .في تحسين سلوك وانضباط الطالب

  آليات بتقيم المدرسة واقعها المدرسي وفعالياتها
 عاييرماالستفادة من  (،SWOTكتحليل ) :عدة

هيئة جودة  وتوصياتالمدرسة البحرينية المتميزة، 
ة الدق  افتقد  تقييمها الذاتيأن  إال  ؛التعليم والتدريب

مخرجات و  ،داء المعلمينالواقع الفعلي ألفي تقييم 
تقييمات المدرسة في  اختالف. عالوة على التعلم

استمارة التقييم الذاتي مع األحكام التي أصدرها 
 بمقدار درجة.في جميع المجاالت  فريق المراجعة

 تم استحداثها  شاملة ستراتيجيةإرسة خطة لدى المد
 ،2020-2019الحالي  الدراسي في بداية العام

وانبثقت غير الدقيق، التقييم الذاتي  نتائجبنيت على 
على مؤشرات ت احتو ، خطط تشغيلية لألقسامعنها 

نسب المرتبطة برفع  خاصةً الطموَح، أداء تفتقد 
وانعكاسها على  هاتنفيذ متابعةَ  ن  أكما اإلتقان، 

في مجالي  خاصةً  ،مجاالت العمل المدرسي
اإلنجاز األكاديمي والتعليم والتعلم والتقويم لم يكن 

فاعلية على ا سلبً مما انعكس  ؛بالصورة المناسبة
 .للمدرسة األداء العام

  للمعلمين االحتياجات التدريبية المدرسةتشخص، 
 ية متعددة لرفع كفاءتهم مثل:وتوفر ورش تدريب

، والتمايز""التقويم"، و"التحدي ودارة الصفية"، "اإل
عدم ن أإال  ،أثرها من خالل الزيارات الصفيةتتابع و 

على س أثرها من انعكا قلل ؛الدقة في تقييمها
 .في أغلب الدروسئهم تحسين أدا

  عبر تعزيز ، اإلنسانيةعالقات التنمي المدرسة
في العمل التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد 

كتفويض  ،وتفويض الصالحيات ،اللجان المدرسية
بمهام المعلم األول ألقسام:  المعلمين للقيام بعض

، كما تحفزهم اللغتين العربية واإلنجليزية والرياضيات
 بهم في على العمل والتطوير من خالل االحتفاء

 بمنحهم الشهادات التقديريةاللقاءات السنوية، وذلك 
لالنضباط التعليمي"؛ "وسام ابن رشد  ــك األوسمةو 

بأدائهم بصورة  االرتقاء في يسهمذلك لم  ن  أإال 
 .كافية

  توظف المدرسة مواردها ومرافقها لدعم العملية
خاصة مركز مصادر ؛ كافيةبصورة غير  التعليمية

التعلم، والصف اإللكتروني؛ كنتيجة لعدم توافر 
 اختصاصي المركز، وعدم صالحية أجهزة الصف

لصالة لنسبي ا اإللكتروني، بخالف توظيفها األفضل 
 .الرياضية، وورش المجاالت

  ؛في المجتمع المحليشركائها تتواصل المدرسة مع 
 تعزيز خبرات الطالبو  ،ةيثراء العملية التعليمإل

مدرستي أم كلثوم، كالتعاون مع  ،بصورة مناسبة
والديه اإلعداديتين للبنات في بناء مجتمعات التعلم، 

مركز الرفاع الشرقي الصحي في توفير والتعاون مع 
االستعانة بفريق الكشافة كذلك و الرعاية الصحية، 

مع  نسيقالطالبي في استقبال الوفود الرسمية بالت
 بعضاالستفادة من خبرات ، و المحافظة الجنوبية

 ألمور في تقديم محاضرات عن المهن.أولياء ا
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وفق مؤشرات أداء واضحة، والتنفيذية  ،اإلستراتيجيةالخطط  طويرواالستفادة من نتائجه في ت ،دقة التقييم الذاتي

 ، ومتابعة تنفيذها بدقة.حسب أولويات العمل المدرسيو 

  التطوير المهني للمعلمين على الممارسات التعليمية في الدروسدقة متابعة أثر برامج. 

 بما يثري العملية التعليمية. الموارد والمصادر والمرافق المدرسية توظيف 
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 ابن رشد اإلعدادية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Ibn Rushd Intermediate Boys )باللغة اإلنجليزية(اسم المدرسة 
  1985 سنة التأسيس

 901مجمع   -شارع الحنينية - 66مبنى  العنوان
 الرفاع الشرقي/ الجنوبية المدينة/ المحافظة 

 17772706 الفاكس 17770343 17770246 أرقام االتصال

 ibnrusd.in.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 15-13 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 540 المجموع - اإلناث 540 الذكور عدد الطلبة

 .الدخل المحدود اتينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذو  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

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

 فني )1(، وإداريين )9( عدد الهيئة اإلدارية
 46 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 4 في المدرسة المدة التي قضاها المدير
 امتحانات وزارة التربية والتعليم االمتحانات الخارجية

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المدرسةالمستجدات الرئيسة في 

  أهمها:من  2020-2019تعيينات جديدة في العام الدراسي الحالي 

 مساعد مدرسة مدير -

 .معلمين منهم معلم لقسم الرياضيات( 3) -
 


