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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، سبعة

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
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /لتمامتدل على الشمول وا 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(

 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

   متفاوتة في المواد األساسية، تحقيق الطالب نسب إتقان 
دروس الفي  مستوياتهممنها عكست النسب المرتفعة 

 واللغة العربية، الرياضياتكبعض دروس  ،األفضل
مستوياتهم  المتوسطةوالعلوم، بينما عكست النسب 

 ،تقريًبادروس المواد األساسية ثُُلَثي في المرضية 
 في بعضمع مستوياتهم  منها المتدنيةنسب التوافقت و 

  .بالصف السادس اإلنجليزيةاللغة دروس 

  همتوظيفو الدروس،  وقت تهمإدار  :المعلمين فيتفاوت 

 التقويممن نتائج  واالستفادة تعّلم،الو  تعليمال إستراتيجيات

ذوي  ، خاصةً تلبية احتياجات الطالب التعليمية في
 التحصيل المنخفض.

 من مدارس  إليهاالوافدين  جددلطالب الالجيدة لتهيئة ال
والذين يشّكلون ما يزيد عن نصف العدد مختلفة، 

اإلجمالي للطالب، وتلبية احتياجاتهم التعليمية 
 والشخصية بحزمة  كبيرة من البرامج الداعمة.

  ،في التخطيط  وتوظيف نتائجهشمولية التقييم الذاتي
المستمر  القيادة العليا وتحفيزوتحديد األولويات، 

 نسانية.، وتعزيزها العالقات اإللمنتسبي المدرسة

 التزام معظم الطالب السلوك الحسن، وتصّرفهم بوعي 
مترجمين بذلك فهمهم الجيد للمواطنة  ،وليةئومس

توليهم األدوار  عن فضاًل الصالحة، والقيم اإلسالمية، 
 األنشطة الالصفية في وليةئالمسوتحملهم  القيادية،

 .بصورة أكبر من الدروس

  ا أمورهم عمّ كسب المدرسة رضا الطالب، وأولياء
 تقدمه.
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 أبرز الجوانب اإليجابية

  ،لهامها منتسبي المدرسة، وسيادة العالقات اإلنسانية وعي القيادة العليا بالواقع المدرسي وأولويات التحسين، وا 
  والعمل بروح الفريق الواحد.

  المقّدمة للطالب بجميع فئاتهم، وفاعلية برامج تهيئة الطالب الجدد. األكاديمية والشخصيةبرامج الدعم والمساندة 

  ّلهم قيم المواطنة، ومشاركتهم في األنشطة الالصفية المتنوعة.التزام الطالب السلوك الحسن، وتمث 

 

 
 التوصيات

 أفضل مستويات إلى المدرسة تطور أداء لضمان التعليمي؛ الطاقمعلى استقرار  العمل. 

 األساسية لديهم في جميع المواد األساسية، خاصة  المهارات وتنمية الطالب، لدى األكاديمي اإلنجاز مستوى رفع
 .اإلنجليزية ةاللغ

 على ترّكز وتعلم، تعليم إستراتيجيات توظيف في للمعلمين المهنية الكفاءة رفع برامج أثر متابعة: 
  التعلم أجل من التقويم -
 التعلم وقت إدارة -
 المنخفض ذوي التحصيل الطالب خاصة بفئاتهم المختلفة، مة للطالبالتعليمية المقدّ  المساندة -
 . في الدروس وتحمل المسئولية ،الفرص للطالب؛ لتولي األدوار القيادية من مزيد إتاحة -

 لقسم اللغة اإلنجليزية.  المعلم األول في لالمتمثّ  البشرية، الموارد نقص سد 
 

  

  جيدعلى التحسن " االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  التحديات الكبيرة مجموعة من بنجاح مواجهة المدرسة
 في: المتمّثلة

  ما يزيد عن نصف العدد اإلجمالي انضمام
من  يفدون ،جددكطالب  -اسنوي  -للطالب 

مستوياتهم األكاديمية  مدارس مختلفة، تتنوع
  الثقافيةوخلفياتهم 

  المهارات األساسية لمدخالت المدرسة تفاوت
خاصة اللغة  ،في جميع المواد األساسية

 اإلنجليزية

  ّم التعليمير المستمر في الطاقالتغي 

 القيادة الوسطى لقسم اللغة اإلنجليزية نقص.  
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  أولويات ستراتيجية على اإلتركيز أهداف الخطة
ر النجاح ومؤشرات األداء وتحديد معايي ،التحسين

الفنية  المتابعةوضوح آليات و لمعظم األهداف، 
من  -رغم التحديات– المدرسة مّكن ،والميدانية

 طالبهالتطور  الجيدالمحافظة على المستوى 
  .الشخصي، وجودة برامج الدعم والمساندة

  تطابقت تقييمات المدرسة في جميع المجاالت مع
 فريق المراجعة.األحكام التي توّصل إليها 
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُق الطالب في االمتحانات الوزارية واالختبارات حقّ ي
، نسب 2017-2016المدرسية في العام الدراسي 

نجاح مرتفعة في جميع المواد األساسية، تراوحت 
في العلوم  أعالهاجاء %، 99% و83ما بين 

في اللغة اإلنجليزية  وأقلهابالصف الخامس، 
  .بالصف السادس

  ُي المواد ق الطالب نسب إتقان متفاوتة فحقّ ي
جاء %، 75% و25األساسية، تراوحت ما بين 

وأدناها أعالها في اللغة العربية بالصف السادس، 
 في اللغة اإلنجليزية بالصف نفسه. 

  تتوافق نسب اإلتقان المرتفعة مع نسب النجاح
المرتفعة في العلوم في جميع الصفوف، وفي اللغة 

في  بخالف تفاوتهاالعربية والرياضيات في أغلبها، 
الرياضيات بالصف الخامس، وفي اللغتين العربية 

في اللغة  وتباينهاواإلنجليزية بالصف الرابع، 
 اإلنجليزية بالصفين الخامس والسادس.

  تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات
، التي الممتازة والجيدةمعظم الطالب في الدروس 

ترّكزت في دروس الرياضيات بالصف السادس، 
وبعض دروس اللغة العربية والعلوم خاصًة 
بالصف الرابع، بينما تعكس النسب المتفاوتة 

المستوى ظهرت بمستوياتهم في بقية الدروس التي 
المرضي في مجملها، وشّكلت ما يقارب من ُثُلَثي 

ان ، كما توافقت نسب اإلتقدروس المواد األساسية
األقل مع المستويات المتدنية التي ظهرت في 

 .بعض دروس اللغة اإلنجليزية بالصف السادس

 كجمع  ،يكتسب أغلب الطالب المهارات الحسابية
األعداد والكسور وطرحها بصورة مرضية في 
أغلب الدروس، باستثناء اكتسابهم الجيد لمهارات 
جمع الكسور العشرية وطرحها بالصف السادس، 

ب اكتسابهم المرضي غالًبا للمهارات إلى جان
كمهارة تصنيف العوامل الحيوية  ،العلمية

 والالحيوية في الصف الخامس.

  يكتسب أغلب الطالب المهارات األساسية في
اللغتين العربية واإلنجليزية بصورة متفاوتة، جاء 
أفضلها مهارات القراءة الجهرية، والتحدث، 

العربية بالصف  وتطبيق القواعد النحوية في اللغة
الرابع، في حين يكتسبون مهارات اللغة اإلنجليزية 

التعبير  السادس، السيمابصورة أقل في الصف 
وكذا بعض القواعد النحوية واإلمالئية في  الكتابي،

 دروس اللغة العربية بالصفينعدد محدود من 
 الخامس والسادس.

  الطالب على مدار األعوام الدراسية من ُيحّقق
، تقدًما في 2017-2016إلى  2014-2015

نسب النجاح في اللغة العربية، وتذبذًبا في اللغة 
 في العلوم، اإلنجليزية والرياضيات، وتراجًعا قلياًل 

المستوى   عندإجمااًل  مع استقرار نسب النجاح
 . المرتفع

  يتقّدم معظم الطالب بصورة أفضل في الدروس
بية في الرياضيات واألعمال الكتا الممتازة والجيدة،

بالصف السادس، والعلوم بالصف الخامس، في 
حين يحققون تقدًما متفاوًتا في بقية الدروس، 
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ومعظم األعمال الكتابية، وتقدًما محدوًدا في 
 .الدروس غير المالئمة

  يتقّدم طالب صعوبات التعّلم بصورة جيدة في
وكذلك الطالب ذوي  ،برنامج التربية الخاصة

خفض في البرامج العالجية، بخالف التحصيل المن

تقّدمهم األقل في بعض الدروس واألعمال 
وفق قدراتهم  يتقّدم الطالب المتفوقونكما الكتابية، 

 امً ويظهرون تقدّ بصورة مناسبة في أغلب الدروس، 
 .أفضل في البرامج اإلثرائية

 
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 اإلنجليزية.  اللغةفي المواد األساسية، خاصًة في  ومهاراتهمالطالب  مستويات 

  طالب ذوي التحصيل المنخفض وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية. التقّدم 

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُفي الحياة  فاعلة بصورة  ساهم معظم الطالب ي
 فيوثقة  تهم بحماس  افي مشارك ظهرت ،المدرسية

 أدوارك، وتوليهم األدوار القيادية الدروس األفضل
 المجموعة،وقائد  ،وساعي البريد المعلم،الطالب 

مشاركتهم في  وبرزت هذه األدوار بدرجة أكبر في
 "،اليومية، كبرنامج "بك أصبحناما قبل الطابور  برامج
فسحتي " توفعاليا تهم برامج اإلذاعة الصباحية،وقياد

و"المشرف ، "النظام" تيّ أحلى"، وفي اللجان، كلجن
المجلس  عن مشاركتهم في فضاًل  ،الصغير"
 ؛، وفي تجميل البيئة المدرسية بالمزروعاتالطالبي
 ."غرسة أمل"  لمشروعتفعياًل 

 ويتصرفون لطالب السلوك الحسن، معظم ا يلتزم
في محدودية المشكالت  اعملي   ا، ترجموليةئبوعي ومس
المدرسية  نظافة البيئة ومحافظتهم علىالسلوكية، 

لمعلميهم  اكبيرً  ااحترامً  واظهارهموسالمة ممتلكاتها، 
على الرغم  ،ا فيما بينهمواضحً  اوزمالئهم، وانسجامً 

 المدرسة بتطبيقزته الذي عزّ  األمر ؛ثقافاتهممن تنوع 

"اللمة  :مثل ،مجموعة من البرامج اإلرشادية والوقائية
 أمنهمجيدة في تعزيز  بدرجة   تساهمالتي  ؛الحلوة"
 النفسي.

  ُقيم الو  ،لتراث البحرينا جيدً بدي معظم الطالب فهًما ي
المهرجانات اإلسالمية، اتضح في مشاركتهم في 

حماسهم أسبوع الوالء والمواطنة "وطني"، و ك ،الوطنية
 بأخالقي". يأسابيع القيم، ومشروع "راقتفعيل في 

  الحضور و  ،بمواعيد الدروسيلتزم معظم الطالب
زته المدرسة ببرامج ، االلتزام الذي عزّ للمدرسةالمنتظم 

"أنت  :يبرنامجما بعد الفسحة، و  ركتنظيم طابو  عدة
 خاصةً  ،للحد من الغياب؛ الرابح"، و"نجوم الصباح"

 . الرسمية بين المناسباتاإليام الواقعة ما  في

  ُاذاتي  على التعلم  مناسبةً  قدرةً الطالب أغلب ظهر ي، 
اللغة دروس "الباحث الصغير" في  سجل كتفعيلهم

عداد  همالمطويات، وتفعيل همالعربية والرياضيات، وا 
 بعض األركان التعليمية في الفسحة.
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  ُأغلب الطالب مهارات تواصلية مناسبة، ظهري 
األنشطة الجماعية  ا خالللبعضهم بعضً  كإنصاتهم
، وأثناء المناقشة والحوار في بعض الدروس التعاونية،

بداء  ،وكذا مهارات النقد تقديمهم خالل اآلراء وا 
  .لمجلس الطالبيعضاء االمقترحات أل

 

 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في الدروس بصورة أكبرولية ئلهم المسوتحمّ  ،تولي الطالب األدوار القيادية. 

  واكتساب المهارات التواصليةاذاتي  قدرة الطالب على التعلم ،.  
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 فاعلة تعليمية تعلمية  ن إستراتيجياتو ُيوّظف المعلم
 و"فّكر، زاوج، شارك"، األدوار،التعلم بالّلعب، ولعب ك

 ،ويستخدمون الموارد التعليمية بفاعلية كالسبورة الذكية
والدروس  ،األفالم التعليميةو  ،النماذجوالسبورات الفردية، و 
 ،خاصًة في الدروس الجيدة والممتازةاإللكترونية الشائقة 

والعلوم  ،كما في دروس الرياضيات بالصف السادس
واللغة العربية بالصف الرابع، في حين يتفاوت توظيفهم 

ي لثَ ثُ  ما يقارب منلها في الدروس المرضية التي شكَّلت 
فيها المعلمين ز أغلب حيث ركّ  ،دروس المواد األساسية

والتعلُّم على المناقشة والحوار، و األسئلة من أجل التعلم، 
مشاركة  فيهبرزت  والذي غير محدد األدوار الجماعي

، في حين ُوّظفت اإلستراتيجيات اغالبً  الطالب المتفوقين
في قلة من دروس اللغتين العربية التعليمية بمستوى أقل 

 غير المالئمة. واإلنجليزية 

 ففي الدروس  ،اوت المعلمون في إدارتهم الدروسيتف
التعليمية، التخطيط المنظَّم للمواقف  األفضل برز

في عرض المادة العلمية، وتقديم اإلرشادات  والتسلسل
، في حين تأثَّرت إنتاجية وضبط سلوك الطالب ،الواضحة

 بقية الدروس باالنتقال السريع بين األنشطة التعليمية، أو
اإلطالة في بعض جزئياتها، خاصًة في األنشطة 
االستهاللية؛ مما أدى إلى عدم كفاية الوقت المتاح 

أو تقديم التغذية  ،قويم الختاميلإلجابة عن أسئلة الت
 الراجعة الموّجهة.

  تتنّوع أساليب التشجيع والتحفيز التي يستخدمها
المعلمون، كالهدايا الرمزية، وبطاقات األلعاب، والمكافأة 

( Class Dojo) الدرجات عبر البرنامج اإللكترونيب

 إضافًة إلى األلقاب التحفيزية، كما في دروس العلوم،
و"نجوم الصف"،  ،و"أمير القراءة" ،"أصدقاء المعلم"مثل: 

واالحتفاء بأعمال المجموعات في األركان الصفية؛ وقد 
بدرجة  مناسبة في رفع دافعية الطالب نحو  ذلك ساهم

 التعلم، ومشاركتهم في األنشطة التعليمّية المتنوعة.

  بين في الدروس ما تتنّوع أساليب التقويم من أجل التعّلم
مات الشفهية والتحريرية، الفردية والجماعية، والتقويم التقوي

، ويتم التركيز في أغلبها على التقويمين الجماعي باألقران
في تلبية  تتفاوت االستفادة من نتائجهاإال أن ، والشفهي

ة حيث متابعمن احتياجات الطالب التعليمية المختلفة، 
وتقديم التغذية الراجعة  ،األنشطة تنفيذ أثناءئهم أدا

الطالب ذوي مساندة  إضافة إلى أن، لهم المباشرة
االكتفاء أحياًنا تم ، و ةكافيتكن لم  التحصيل المنخفض

 نقلهم اإلجابات.بلهم، أو  المتفوقين بمساندة زمالئهم

   من األنشطة  ُيدعم المعلمون تعلم طالبهم بقدر  مناسب
 المتمايزة شكاًل  - والواجبات كالبحوث، واألعمال الكتابية،

ها تفاوتت من حيث دقة المتابعة والتصويب، إال أنَّ  -
 قدراتهم،الطالب المختلفة، وتحدي  ومراعاة مستويات

بالصف  باستثناء أفضلية بعض األعمال كأعمال العلوم
 يب، وتفعيل كتوالرياضيات بالصف السادس ،الخامس

 .في عدد من الدروس"الباحث الصغير" 

  َّى مهارات التفكير العليا بصورة مناسبة في أغلب تُنم
المشكالت في  حلّ و  ،الحساب الذهنيتوظيف الدروس ك

في الرياضيات، والمقارنة  المسائل الحياتيةحل 
وتمييز األفعال واشتقاق في العلوم،  واالستنتاج العلمي

في اللغة العربية.  منها المصدر
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 لمساندة الطالب على اختالف فئاتهم التعليمية، خاصًة ذوي التحصيل المنخفض. ؛االستفادة من نتائج التقويم 

  .إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجية 

 المنزلية في الواجباتتحدي قدرات الطالب و  ،مراعاة التمايز. 

 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ا نظرً ُتولي المدرسة اهتماًما جيًدا لبرامج التهيئة؛
النضمام ما يزيد عن نصف العدد اإلجمالي للطالب 

، مستوياتهم األكاديمية، تتنوع اسنوي   جددكطالب 
 المسبق مع المدارس الرافدة، بتعاونها خلفياتهم الثقافية،و 
 بمرافق المدرسة وأولياء أمورهم الطالب تعريفو 

الدراسية؛ ى الشعب والتدقيق في توزيعهم عل ؛وأنظمتها
 المدرسة ئهيّ تُ كما  استقرارهم، سرعة ساهم في مما

 . المجاورة مدارس اإلعداديةللبزيارات ميدانية  خريجيها

  ُذ تتمّ إ ،بصورة جيدةي المدرسة االحتياجات التعليمية لبّ ت 
وبرنامج  ،الخطط الفرديةبطالب صعوبات التعلم  متابعة

يتم و ، املحوظً  افيه تقدمً  ونيحقق الذي"نجوم ابن سينا"، 
البرامج بذوي التحصيل المنخفض  الطالب دعم

 ،الرياضياتفي "مجموعة التحدي" مثل:  ،العالجية
 .وبرنامج "هناك أمل" في اللغة العربية

  ُالموهوبين ن و يالمتفوق الطالب المدرسة مشاركة زعزّ ت
في و  ،"تعليم التفكير" كبرنامج ،برامج التفوق والموهبةفي 

 ،متقدمةيحققون فيها مراكز  التيالمتنوعة المسابقات 
الموسيقى "المركز األول في مهرجان  كتحقيقهم
  .المغايرة"

  ُوالبرامج  ،المشروعاتب للطالب السلوك اإليجابي زعزّ ي
 "،الصف المثاليكمشروع " والوقائية المتنوعة رشاديةاإل
التنقل بالدراجة في با للطالب المتميزين سلوكيً السماح و 

الشخصية،  االحتياجات وتتم تلبيةساحات المدرسة، 
والحقيبة  ،كتوفير الزي العينية والمادية بالمساعدات

 .المدرسية

  ُمن األنشطة الالصفية  امتنوعً  ام المدرسة مزيجً قدّ ت
لكتروني"، إضافًة و"التعلم اإل ،التجويد""أنشطة كــــ

التي تتضمن "مقهى  لفعاليات الطابور، و"فسحتي أحلى"
 ."كاديميةركان األاأل" وفعالياتالقراءة"، 

  ُالصيانة ب ؛آمنة لمنتسبيهار المدرسة بيئة صحية وفّ ت
 ،للمنحدراتوالمتابعة الحثيثة ، المدرسيالدورية للمبنى 

 تفعياًل  ؛الحافالت واستخدامهم ،الطالبنصراف وال
صحية الفعاليات تنظيم الإضافًة ل ،مشروع "حافلتي"ل

 ."ماؤنا حياتنا" كفعالية

  تضمنت  ،جيدةاإلعاقة بمساندة ذوو يحظى الطالب
ص يالمنحدرات لذوي اإلعاقة الحركية، وتخص ةتهيئ

والتعاون مع المعهد ، خارجية ألولياء أمورهممواقف 
  الطالب الكفيف.دعم ل ؛السعودي البحريني

  ُبصورة مناسبةلدى الطالب المهارات الحياتية  نمىت، 
عادة تدوير، المزروعات ريّ في كمشاركتهم  األجهزة  وا 

التعلم  وتوظيف فريق ،الكهربائية واألسالك التالفة
عداد الدروس إل ؛لكتروني أدوات التمكين الرقمياإل

. اإللكترونية

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 10                                                                                 2017نوفمبر 15-13 -ابن سينا االبتدائية للبنين  مدرسة –تقرير المراجعة 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
    .تعزيز المهارات الحياتية بدرجة أكبر 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  المدرسة التشاركية على بناء جيل رائد ُترّكز رؤية
بصورة جيدة في معظم ا لوطن واعد، ُترجمت عملي  

بفضل -نت المدرسة وتمكّ  ،جوانب العمل المدرسي
المحافظة على جودة برامج من  -جهود منتسبيها
تطورهم  وتعزيز، المقدمة للطالب الدعم والمساندة

بذلك مجمل التحديات التي  متخطيةً  ،الشخصي
والتي كان أبرزها تدني مستوى  ،اتواجهها سنوي  

والتغير المستمر في  ،واختالف ثقافاتهم ،المدخالت
 . الطاقم التعليمي

  تُقّيم المدرسة واقعها المدرسي تقييًما شاماًل ،
، (SWOT)مستخدمًة أدوات عدة منها: تحليل 
إلى جانب نتائج ومعايير المدرسة البحرينية المتميزة، 

مما مّكنها من تطوير خطتيها  ؛الزيارات الصفية
جودة على  التكونا أكثر تركيزً ستراتيجية والتنفيذية، اإل

، وقد ، وتأصيل ثقافة الجودةالمخرجات والعمليات
الدقة في باتسمت هذه الخطط بوضوح األهداف، و 
 ،لمعظمهاتحديد معايير النجاح ومؤشرات األداء 

 .والميدانية الفنية ووضوح آليات المتابعة

  تمّيزت استمارة التقييم الذاتي التي أعدتها المدرسة
بمحاكاتها الواقع الفعلي للحياة المدرسية، وتطابقت 
تقييماتها في جميع المجاالت مع األحكام التي 

مما يعكس وعي  توّصل إليها فريق المراجعة؛
 المدرسة ودقتها في تقييم الواقع. 

 والدعم الخارجي فريقا التحسين الداخلي يلبّ ي، 
حيث يتم  جيدة،بصورة  احتياجات المعلمين التدريبية

 ،لى بالرعايةالمعلمين األو  تدريب التركيز على 
ورش الوالمعلمين الملتحقين بالمدرسة حديثًا، عبر 

، مثل: "معايير الدرس الجيد"، المتنوعةتدريبية ال
و"تدقيق أعمال الطالب و"التعلم اإللكتروني" 

التحريرية"، إضافة إلى جلسات التطوير المهني، 
ومع القيادة  ،بين المعلمين والزيارات التبادلية

بصورة أفضل في أثرها  ظهرالتي و ، الوسطى
 بعض دروس الرياضيات.ك ،الدروس الممتازة

 ضمن بيئة عمل  ةوالتعليمي ةاإلداري هيئتينعمل الت
على  القيادة العليا تحرص ذإمحفزة، إنسانية 

وتحفيز  ،وترسيخ مبدأ التشاركية ،احتضان المبادرات
في المناسبات  اا ومعنوي  منتسبي المدرسة مادي  

الغداء "، وتنظيم "يوم المعلمـ"االحتفال بك ،المختلفة
 يضتفو  ، ويتم"المخيم الكشفي"و "،السنوي

كتفويض أحد  ،منهم الصالحيات لذوي الكفاءة
للقيام بمهام المعلم األول لقسم اللغة  ؛المعلمين

   اإلنجليزية.

  ُتوّظف المدرسة مواردها، ومرافقها التعليمية بشكل
والسبورات الذكية في  ،أجهزة العرضكتوظيف  ،جيد

لتدريس  ؛معظم الدروس، وتوظيف الصف المفتوح
برامج البساحات المدرسة وتفعيل بعض المواد، 

؛ بما ُيعزز "أحلى"فسحتي و ،ما قبل الطابوركبرامج 
 تعّلم الطالب، ويوسع مداركهم.

  تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي
لتوفير  الملكي؛كالتعاون مع الديوان  ،بصورة جيدة

الموهوبين  مركزمع المتفوقين، و أثاث حفل 
عن  ، فضاًل لرعاية طلبتها الموهوبين ؛بالمحرق

أعضاء من المحلية  استفادة األندية الرياضية
خالل تنظيم  "أكاديمية ابن سينا الرياضية"
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 يالمدرسة على تفعيل دورَ  تحرصهذا، و المباريات، 
 ،بمقترحاتهم واألخذ ،أولياء األمور ومجلس اآلباء

إعادة تنظيم آلية انصراف هم في اتاستجابتها لمقترحك

األيام و برامج التهيئة  مشاركتهم فيالطالب، وتكثيف 
 ."الثقافة العددية"م على المطورة، وتدريبه

 

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في أداء المعلمين في الدروس بصورة أكبر. برامج رفع الكفاءة المهنية متابعة أثر 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 االبتدائية للبنينابن سينا  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Ibn Sina Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1985 سنة التأسيس
 1204مجمع  - 459طريق  - 3879مبنى  العنوان

 مدينة حمد/ الشمالية المدينة/ المحافظة 

 17412804 الفاكس - 17411285 أرقام االتصال

 sina.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-10 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

4-6 - - 

 755 المجموع - اإلناث 755 الذكور عدد الطلبة

 .الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط والمحدود أغلبينتمي  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنيين 5و، اإداريّ  11 عدد الهيئة اإلدارية
 59 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليممنهج  المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنتان في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

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

 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب 
 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

  في لتتمثّ  ،2018-2017 الدراسي العامتعيينات جديدة في: 

 معلم أول لقسم العلوم 

  التفوق والموهبةاختصاصي 

  آخر لصعوبات التعلماختصاصي 

  :1للرياضيات،  1للغة اإلنجليزية،  2معلمين جدد في األقسام األساسية، منهم 
 للعلوم.

 


