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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  مور.وأولياء األ طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 توصيات.

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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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 معظمتدل على ا 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

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  لم يتغير حكم فاعلية المدرسة عن المستوى غير
التخطيط  عملياتجدوى عدم ل المالئم، وذلك نظًرا

الخطط بناء اإلستراتيجي بما فيها التقييم الذاتي، و 
، خاصة وفق أولويات تطوير العمل المدرسي المدرسية

فيما يتعلق باإلنجاز األكاديمي، وعمليتي التعليم 
وقلة فاعلية  ،والتعلم، والتطور الشخصي للطالب

 آليات المتابعة.
 فاعلية توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم،  ضعف

التي كانت المعلمات في أغلبها محور العملية 
جاءت بصورة غير مالئمة في نصف التعليمية، و 

، والتي تركزت بصورة تقريًبا دروس المواد األساسية
أكبر في دروس اللغة اإلنجليزية، وأغلب دروس نظام 

 معلم الفصل.

 طالب، وانتهاجهم انخفاض الوعي لدى بعض ال
 السلوك غير السوي، خاصة في الصفوف.

  اية لدروس، وعدم كففي أغلب اضعف اإلدارة الصفية
 همتلبية احتياجاتمساندة الطالب، و التقويم في 

 التعليمية المختلفة.
  معظم ضعف المهارات األساسية لدى الطالب في

رت سلًبا في مستوياتهم في المواد األساسية التي أث  
 الدروس.

  عدم إتاحة الفرص الكافية لمشاركة الطالب في
 وس، وتنمية ثقتهم بأنفسهم وتحملهم المسئولية.الدر 

 ؛المقدمة قلة البرامج التعليمية، واألنشطة الالصفية 
على اختالف فئاتهم، في  لتعزيز خبرات الطالب

الوقت الذي أبدى أولياء األمور رضاهم عما تقدمه 
 المدرسة.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 .التزام أغلب الطالب الحضور إلى المدرسة 

 
 

 التوصيات
 هادعم جهودلتطوير األداء العام في المدرسة، و  من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ التدخل الخارجي 

 .هازيادة وعي الطالب فيضبط إدارة الصفوف، و في 

  ،تطبيق تقييم ذاتي دقيق وشامل، واالستفادة من نتائجه في بناء خطة إستراتيجية تركز على أولويات التطوير
 دقيقة لمتابعة تنفيذها.آليات اعتماد تضمن مؤشرات أداء واضحة، و وت

 .تنمية السلوك اإليجابي وتعزيزه لدى الطالب 

 تركز ، ية فاعلةتعليمإستراتيجيات  وظيفتى أدائهن في رفع الكفاءة المهنية للمعلمات، ومتابعة أثر برامجها عل
 :على

 ونظام معلم الفصلخاصة اللغة اإلنجليزية ،المهارات األساسية في المواد الدراسية إكساب الطالب ، 

 إدارة الدروس بصورة منظمة ومنتجة 

 وتلبية احتياجاتهم التعليمية ،بفئاتهم المختلفة التقويم من أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في مساندة الطالب 

  على تحمل المسئولية. ة، وقدر بثقة في الدروسالطالب إتاحة الفرص لمشاركة 

  وأنشطة الصفية تعزز خبرات الطالب، وتلبي احتياجاتهم التعليمية على اختالف فئاتهمتنفيذ برامج. 

  والعلوم.سد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات في الرياضيات 
 
 
  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 

 

 مبررات الحكم
 

  عدم قدرة المدرسة على إحداث تحسينات كافية
خاصة فيما لالرتقاء بمستوى األداء العام للمدرسة، 

وتطوير يتعلق برفع مستوى اإلنجاز األكاديمي، 
مع ترك زت التحسينات  حينفي عمليتي التعليم والتعلم، 

البرامج المعززة للسلوك بعض  فيقلة فاعليتها 
زيادة العالقات وظهرت بصورة أفضل في اإليجابي، 

 اإلنسانية بين منتسبات المدرسة.

  فاعلية الخطة اإلستراتيجية في إحداث التطوير عدم
عدم وضوح مؤشرات األداء فيها، المنشود؛ نتيجة 

غير دقيق وغير  تقييم ذاتيى في بنائها عل واالعتماد
 .لماش

  متابعة الضعف في الكفاءة المهنية، و قلة برامج رفع
مما أدى إلى عدم  ؛أداء أغلب المعلمات لىأثرها ع
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المواد  دروسفي نصف  نمستوى أدائه فاعلية
 تقريًبا. األساسية

 ،وتستدعي  كثرة التحديات التي تواجهها المدرسة
 الجهات المعنية بالوزارة لمعالجتها، التنسيق مع

 وأهمها:

 عدم استقرار الهيئتين اإلدارية والتعليمية 

 سلوك بعض الطالب غير السوي 

  نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات
 األوليات في الرياضيات والعلوم.

  تباين تقييمات المدرسة لواقعها في استمارة التقييم
 أصدرها فريق المراجعة.الذاتي، مع األحكام التي 
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 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  الطالب في االمتحانات  هيحققعلى الرغم مما
نسب من  2016-2015المدرسية في العام الدراسي 

نجاح مرتفعة في المواد األساسية، تراوحت ما بين 
 ومرتفعة جًدا نسب إتقان مرتفعةو %، 100%، و92

 %،94و%، 62تراوحت ما بين في المواد األساسية 

 لم تعكس مستويات الطالب ن تلك النسبأإال 
نصف في  غير مالئمة الحقيقية التي ظهرت بصورة

تركزت في اللغة ، والتي تقريًبا دروس المواد األساسية
 اإلنجليزية في معظم الصفوف، وأغلب دروس نظام

لسهولة االمتحانات ويعزى ذلك الفصل؛  معلم
وعدم مراعاة الدقة في تصويبها،  ،المدرسية المقدمة

مذكرات تطابق معظم أسئلتها مع أسئلة  إضافة إلى
قبل للطالب التي تقدمها المدرسة  التعزيزية المراجعة
 .اتاالمتحان

  في يكتسب الطالب المهارات األساسية والمكتسبة
بصورة غير مالئمة، كالقراءة الجهرية اللغة العربية 

في الحلقة األولى، والتطبيق على  التعبير الكتابيو 
القواعد النحوية واإلمالئية في الصف الرابع، كما 

مهارات اللغة اإلنجليزية بصورة غير جميع يكتسبون 
في حين جاء اكتسابهم لمهارات الرياضيات مالئمة، 

بصورة متفاوتة، كما في حساب المتوسط والمنوال في 
علمية كالتعرف الصف الرابع، أما المفاهيم والمعارف ال

ف في الصف الرابع فيكتسبونها على مفهوم التكي  
 بصورة مناسبة.

  عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من
نسب تقدم ، ت2016-2015إلى  2013-2014

النجاح في الرياضيات والعلوم، مع عدم استقرارها في 
اللغتين العربية واإلنجليزية في الحلقة األولى، كما 

حلقتين في نسب النجاح عند االنتقال بين ال تتقدم
 معظم المواد األساسية.

  يتقدم أغلب الطالب تقدًما محدوًدا في الدروس غير
المالئمة، ومعظم األعمال الكتابية، خاصة في اللغة 
اإلنجليزية، بينما يحققون تقدًما متفاوًتا في بقية 

 في دروس العلوم. ها تقدًماأفضلجاء الدروس، 
  الطالب ذوو التحصيل المتدني وفق قدراتهم يتقدم

ي الدروس واألعمال الكتابية، بصورة غير مالئمة ف
البرامج العالجية، أما المتفوقون فيتقدمون بصورة و 

في حين يتقدم مناسبة في الدروس والبرامج اإلثرائية، 
وطالب صعوبات التعلم تقدًما  ،صف الدمجطالب 

 ة.متفاوًتا في برامج التربية الخاص
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ونظام معلم الفصلفي اللغة اإلنجليزية في المواد الدراسية، خاصةً لدى الطالب لمهارات األساسية ا ،. 

  ًالطالب ذوي التحصيل المتدني. تقدم الطالب وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة 
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  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  يشارك الطالب في أنشطة الدروس بصورة محدودة؛
، ، وضعف ثقتهم بأنفسهمفاض حماسهمنتيجة انخ

وتحملهم وعدم قدرتهم على تولي األدوار القيادية، 
المسئولية أثناء عملهم مًعا، في حين ظهرت مشاركتهم 

بصورة  األنشطة الالصفيةبعض في وثقتهم بأنفسهم 
التمثيل في الطابور الصباحي، ما في ك ،أفضل

وأنشطة الفسحة المدرسية "كسينما ابن طفيل"، ويتولى 
 ،اللجانو  المجلس الطالبي القيادية فيبعضهم األدوار 
 والنظافة.كلجنة النظام 

 وال  ،يتصر ف بعض الطالب بصورة غير الئقة
الدروس، حيث  أغلب ، فييلتزمون القوانين الصفية

 األحاديث الجانبية، والمشاجراتمن  هافي ونكثر ي
عكس قلة ي هذاو  ،العمل الجماعيأثناء خاصة 
. وعلى الرغم من لمعلماتهم وزمالئهم احترامهم

انخفاض معد ل المخالفات السلوكية في المدرسة، إال 
 ،ةيئذالتلفظ بالعبارات البكمازال يتكرر، بعضها أن  

ت في فناء ، ورمي الفضالت والمهمالوالمشاجرات

في شعور سلًبا  ر؛ األمر الذي أث  المدرسة أثناء الفسحة
 بعض الطالب باألمن النفسي في المدرسة.

  يلتزم أغلب الطالب الحضور إلى المدرسة وفي
بعض المواعيد المحددة بصورة مناسبة، باستثناء أيام 

الواقعة بين اإلجازات المناسبات الدينية، واأليام 
قليلة من التأخر الصباحي،  الرسمية، مع وجود حاالت  

تطبيق الئحة بتتخذ المدرسة إجراءات مناسبة حيالها 
 االنضباط الطالبي.

 يشاركون و ث ل الطالب قيم المواطنة بصورة مناسبة، يتم
في المناسبات والبرامج الوطنية كمهرجان البحرين أواًل، 

 و"البحرين تستاهل".
   ظهر قدرة الطالب على التعلم الذاتي بصورة محدودة ت

 ، في حين تظهر بصورة أفضل في بعضفي الدروس
التي يتعلمون  التعلم اإللكتروني لجنةك اللجان المدرسية

 إعداد التقارير والبحوث. من خاللها
  يفتقر أغلب الطالب إلى مهارات التواصل مع اآلخرين

اإلنصات، وال يستفيدون من مساهمات فال يحسنون 
 في العمل الجماعي.األكثر تفاعاًل زمالئهم 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  وتصرفهم بوعي ومسئولية.الطالب السلوك اإليجابيالتزام ، 

  في الحياة المدرسية.مساهمتهم  هم خاللوحماسبأنفسهم، الطالب ثقة 

  تحمل المسئولية، وتولي األدوار القياديةقدرة الطالب. 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 أغلب المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم  توظ ف
دروس المواد األساسية، غير فاعلة في أغلب  بصورة  
نظام معلم أغلب دروس و في اللغة اإلنجليزية  خاصةً 

حيث كانت المعلمة محوًرا للعملية التعليمية الفصل، 
طرائق وأساليب تعليمية ن  في حين توظف بعضهفيها، 

مناسبة في الدروس المرضية، كالسؤال من أجل 
التعلم، والتعلم باللعب، وتمثيل األدوار، واالكتشاف 

ية بصورة مناسبة وظفن فيها الموارد التعليميو الموجه، 
الصغيرة،  الفردية والسبورات كالسبورة الذكية،

 والبطاقات التعليمية.
  الدروس أساليب تحفيز بعض  فيتوظف المعلمات

مناسبة، كالعبارات التشجيعية، والتصفيق، ومنح 
النجوم والهدايا الرمزية، كما في بعض دروس 
الرياضيات والعلوم، غير أن  أساليب التحفيز والتشجيع 
في أغلب الدروس لم تكن كافية لجذب انتباه الطالب 
ثارة دافعيتهم نحو التعلم، حيث  وتعزيز مشاركتهم، وا 

 المتفوقين.الطالب ت على تركز 
 الدروس بصورة غير منظمةأغلب المعلمات  تدير، 

وغير منتجة، تأثرت بعدم قدرة المعلمات على ضبط 
عدم وضوح و داخل الصفوف،  الطالب سلوك

التعليمات واإلرشادات عند تنفيذ األنشطة الفردية 
بين  االنتقالسرعة تأثر وقت التعلم بوالجماعية، و 

جزئيات الدرس دون التحقق من تعلم الطالب، أو 

اإلطالة في بعض األنشطة؛ مما أثر في التقويم 
 الختامي.

  تقدم المعلمات في أغلب الدروس مساندة تعليمية غير
كافية للطالب، حيث تركزت على الطالب المتفوقين، 

ل المتدني التحصي والطالب ذو  لم يحظ  في حين 
عند تنفيذ األنشطة ، خاصة مبالدعم الكافي لتعلمه

 في دروس اللغة اإلنجليزية.الجماعية، كما 
  م أغلب المعلمات التقويم أداء الطالب باستخدام تقو 

أو التقويم  التحريري الفرديوأحياًنا الشفهي الجماعي، 
، حولها دون تقديم التغذية الراجعة الكافية باألقران،

االستفادة من التقويم في تلبية االحتياجات  دونو 
 التعليمية للطالب على اختالف فئاتهم، خاصة

 ذوي التحصيل المتدني. الطالب
  ال يراعى التمايز، وال يتم تحدي قدرات الطالب في

في القليلة كًما  األنشطة التعليمية والواجبات المنزلية
مع التفاوت في انتظام  ،أغلب المواد الدراسية

وتقديم التغذية الراجعة حولها،  ،حيحها وتدقيقهاتص
 العلوم.جاء أفضلها في األعمال الكتابية في 

   مهارات التفكير العليا بصورة محدودة  ي المعلماتتنم
ستنتاج العلمي لمفاهيم بعض في الدروس، كمهارة اال

ت ف، في حين رك ز المصطلحات العلمية كمفهوم التكي  
على تنمية المستويات الدنيا من التفكير  معظمهن  

 كالحفظ والتذكر.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  دارة اإلدارة الصفية و نتاجيتهاو التعلم؛ بما يضمن انتظام الدروس  وقتا   .ا 

 .توظيف إستراتيجيات التعليم والتعلم بصورة فاعلة 

 التعليمية المختلفة. حتياجاتهمتلبية او  ،مساندة الطالب أجل التعلم، واالستفادة من نتائجه في التقويم من 

 .مراعاة التمايز بين الطالب، وتحدي قدراتهم في األنشطة، والواجبات المنزلية 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ًتعليمية محدودة للطالب ذوي  تقدم المدرسة مساندة
اقتصرت على بعض الجهود  ،التحصيل المتدني

أنا : "البرنامج العالجي ، مثلالفردية غير المنظمة
غير كافية للطالب الذين لغتهم األم  ومساندةً أقرأ"، 

تفاوتت فاعلية البرامج اإلثرائية في حين غير العربية، 
م في المقدمة للمتفوقين والموهوبين عبر مشاركته

ي: "أناملي المسابقات الداخلية والخارجية، كمسابقت  
"، بخالف المساندة المساجلة الشعريةالمبدعة"، و"

المقدمة لطالب صعوبات التعلم في برنامج الواضحة 
 التربية الخاصة.

  تلبي المدرسة االحتياجات المادية للطالب كتوفير الزي
 عند حدوث المشكالت، بتنفيذ المدرسي، وتساندهم

البرامج المعززة للسلوك اإليجابي، مثل: "بطل بعض 
جلسات اإلرشاد والدعم و السلوك"، والطالب المثالي، 

 النفسي؛ مما ساهم في خفض المشكالت السلوكية
كما تتواصل مع الجهات دون الحد منها، ، نسبيًّا

المعنية في متابعة الحاالت الخاصة، كالصمت 
 االختياري، والتفكك األسري.

  عبرللطالب  األنشطة الالصفية بعض المدرسةتقدم 
اللجان والفعاليات المختلفة كلجنة اإلذاعة المدرسية، 

وأنشطة ما قبل  ،لجنة أصدقاء مركز مصادر التعلمو 

، والفسحة المدرسية، والمسابقات الصباحي الطابور
إال حفظ القرآن الكريم،  الداخلية والخارجية، كمسابقة

لتعزيز خبرات أغلب الطالب، ها لم تكن كافية أن  
 واهتماماتهم المختلفة.

  ،تدعم المدرسة الطالب ذوي اإلعاقة الجسدية
دمج بصورة والسمعية، والبصرية، وطالب صف ال

مناسبة، بتوفير التجهيزات والموارد البشرية والمادية، 
ومتابعتهم في اللجان الخاصة، ومشاركتهم في 

 لعالمي.كيوم المعاق ا ،الفعاليات المدرسية
  مناسًبا لتهيئة الطالب الجددتقدم المدرسة برنامًجا ،

وتنفيذ الجوالت التعريفية بتقديم البرامج الترفيهية، 
بمرافق المدرسة، كما تهيئ طالب الصف الثالث 

لصف الرابع بتنفيذ الزيارات التعريفية، ى الإالنتقال ل
، والزيارات اإلرشاديةالحصص  تنفيذإضافة إلى 

الطالب إليها انتقال قبل  للمدارس المعنية الميدانية
 لصف الخامس.با

  توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها، بصيانة
مبانيها، ومتابعة المقصف المدرسي، وصالحية 
مطافئ الحريق، والتدريب على عملية اإلخالء، إال أن  
متابعة انصراف الطالب عند البوابة المدرسية، تتم 
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ودون وجود اإلشراف الكافي بصورة غير منظمة، 
 .ئمة؛ مما قد يسبب خطًرا على سالمتهمبصورة دا

   ي المدرسة المهارات الحياتية لدى الطالب، نم  ت
كالمهارات القيادية، ومهارة حل المشكالت بصورة غير 

 كافية في الدروس واللجان المدرسية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ذوي التحصيل المتدني، والطالب الذين  الطالب احتياجات الطالب التعليمية على اختالف فئاتهم، خاصةتلبية

 لغتهم األم غير العربية.

 .تعزيز اهتمامات الطالب وميولهم ومهاراتهم الحياتية باألنشطة الالصفية المتنو عة 

 .متابعة انصراف الطالب عند البوابة المدرسية بصورة أكبر 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  على االرتقاء باألخالق  المدرسة التشاركيةتركز رؤية
ترجمت بصورة محدودة في والعلم واالنتماء، إال أن ها 

 .جميع مجاالت العمل المدرسي
  قعها المدرسي عبر توظيفها تحليل اتقي م المدرسة و

(SOWT) ومشروع المدرسة البحرينية المتميزة، إال ،
وبالتالي لم ، ، وال شاماًل أن  تقييمها الذاتي لم يكن دقيًقا

 .لديها أولويات التحسين والتطوير يساهم في تحديد

   التي تأثرت سلًبا المدرسة خطتها اإلستراتيجية،  د  ع  ت
خاصة  الحقيقيها عها الذاتي الذي لم يالمس واقتقييمب

رفع مستوى المهارات التركيز على فيما يتعلق ب
األساسية للطالب، وتعزيز السلوك اإليجابي لديهم، 
إضافة إلى عدم وضوح مؤشرات األداء فيها، وضعف 

أداء استمرار ؛ األمر الذي أدى إلى آليات متابعتها
 غير المالئم.في المستوى المدرسة العام 

   بصورة   لبي المدرسة االحتياجات التدريبية لمعلماتهات 
برامج غير كافية، تنفيذها ظمة، وذلك عبر تغير من

داخلية والخارجية، الزيارات التبادلية اللت في تمث  
الورش بعض والجلسات التطويرية لألقسام التعليمية، و 

التدريبية، مثل: "معايير الثقل في الدرس الجيد"، 
بصورة أن ها ال تتابع أثر ذلك  كماو"اإلدارة الصفية"، 

مما أثر  سلًبا في  ؛على أداء المعلماتكافية أيًضا 
 .عمليات التعليم والتعلم في أغلب الدروسمستوى 

  تسود العالقات اإلنسانية اإليجابية بين منتسبات
سياسة الباب المفتوح، والتشاركية  هانتهاجالمدرسة، با

في اتخاذ القرارات، إضافة إلى تكريم المنضبطات في 
الحضور المبكر عبر برنامج "زهرات بقعة الجنة"، 

بتفويض الصالحيات لسد نقص القيادة  هاوعمل
تنسيق لقسم الوسطى، كتكليف معلمة للقيام بمهام ال

رفع مستوى  ، إال أن ذلك كله لم يسهم فيالرياضيات
 .األداء العام للمدرسة

   التعليمية كمركز مصادر توظف المدرسة مرافقها
لم تسهم بصورة محدودة التعلم، والصف اإللكتروني 

تفعيل و في تحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم، 
 األنشطة المدرسية الداعمة.

  تتواصل المدرسة مع بعض مؤسسات المجتمع
المحلي، كتواصلها مع نادي اتحاد الريف في تنظيم 
األيام الرياضية، والدفاع المدني، ومركز كانو الصحي 
في تقديم المحاضرات التوعوية والتثقيفية للطالب 
والمعلمات، إضافة إلى تواصلها مع مجلس األمهات، 

كأنشطة ما ة بمشاركتهن في بعض فعاليات المدرس
 والفسحة المدرسية. ،الصباحي قبل الطابور

  تباينت تقييمات المدرسة لواقعها في استمارة التقييم
المراجعة  الذاتي، مع األحكام التي توصل إليها فريق

 مجاالت المراجعة.في جميع 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بناء في أولويات التحسين والتطوير،  بالتركيز علىوشموليته، واالستفادة من نتائجه  من حيث دقته التقييم الذاتي

 .ذات مؤشرات أداء واضحة، واعتماد آليات متابعة دقيقة لتنفيذها الخطة اإلستراتيجية
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 .برامج رفع الكفاءة المهنية، ومتابعة أثرها في االرتقاء بمستوى عمليات التعليم والتعلم في الدروس 

 ف الموارد المدرسية والمرافق التعليمية بصورة فاعلة.توظي 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 
 

 ابن طفيل االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Ibn Tufail Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1990 سنة التأسيس
 1216مجمع  – 1626طريق  – 1426مبنى  العنوان

 مدينة حمد/ الشمالية المدينة/ المحافظة 
 17442082 الفاكس 17441336 17441281 أرقام االتصال

 tufail.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 سنوات 10-6 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الدراسية )الصفوف 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-4 - - 
 660 المجموع - اإلناث 660 الذكور عدد الطلبة
 خل المحدود والمتوسطدينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات ال االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

الشعب لكل مستوى عدد 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 وفنية 14، إدارية 12 عدد الهيئة اإلدارية
 معلمة 49 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 العربية اللغة لغة التدريس

 سنة واحدة في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 .امتحان وزارة التربية والتعليم للرياضيات بالصف الرابع  االمتحانات الخارجية
 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. 

 - االعتمادية )إن وجدت(

 :20162017-التعيينات الجديدة في العام الدراسي    المستجدات الرئيسة في المدرسة
  الفصل معلم نظاملقسم  3 منهاخمس معلمات. 

 


