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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
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل 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(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

في تحديد أولويات التطوير، عدم دقة التقييم الذاتي  •
إضافة إلى ستراتيجية، بناء الخطة اإلأثر ذلك في و 

 .والمتابعة تنفيذال آليات ضعف

، وعدم في المواد األساسية مهارات الطالب تدني •
 .تحقيقهم التقدم الكافي في ثلثي الدروس تقريًبا

فاعلية  حيث: عدمضعف عمليات التعليم والتعلم من  •
محدودية و  ،تعلمالو تعليم ال ستراتيجياتإتوظيف 

فاعلية التقويم من أجل التعلم في تلبية االحتياجات 
وضعف ، فئاتهم اختالفعلى التعليمية للطالب 

 .والوقتية اإلدارة الصفية

قتهم للطالب؛ لتنمية ث المتاحة الفرصمحدودية  •
في  األدوار همفي تولي وليةئوتحملهم المس ،بأنفسهم

 الدروس وخارجها.
السلوك اإليجابي في  هممتدني وعي الطالب في التزا •

 المدرسة.

عدم فاعلية برامج الدعم، والمساندة التعليمية داخل  •
وتنمية  ،الدروس وخارجها في رفع إنجاز الطالب

 الجوانب الشخصية لديهم.

اكتساب المدرسة رًضا مناسًبا من الطالب وأولياء  •
 أمورهم.

 

 

 أبرز الجوانب اإليجابية
 .يوجدال  •
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 التوصيات
 :حيث المدرسة، منفي التدخل من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم؛ لالرتقاء بمستوى األداء العام  •

لتطبيق تقييم ذاتي دقيق، واالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات العمل المدرسي، وتطوير  ؛آلية فاعلةتبني  –
 بدقة. أنشطتها وبرامجها وتقييم متابعةو بمؤشرات أداء واضحة،  ،الخطة اإلستراتيجية

 .هم اإليجابيسلوكتنمية ، و الطالب ستوى وعيرفع م –

 .الدراسّيةرفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وتنمية المهارات األساسية في المواد  •

عمليتي التعليم والتعلم، توفير برامج أكثر فاعلية؛ لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، ومتابعة انعكاس أثرها على تحسين  •
 بحيث تركز على:

 توظيف إستراتيجيات تعليمية فاعلة –

 ومنتجة ،إدارة الدروس بصورة منظمة –

، مع همفئات بمختلف توظيف أساليب تقويم فاعلة؛ واالستفادة من نتائجها في تلبية احتياجات الطالب التعليمية –
 تحري الدقة في تصويب األعمال الكتابية

 ، خاصة في الدروس.وتشجيعهم وتحفيزهم نحو التعلم ،القيادية هم، وتفعيل أدوار بأنفسهم بتعزيز ثقة الطال –

 .، والبرامج المدرسّيةواألعمال الكتابية ،مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة، ومراعاة مستوياتهم التعليمية في الدروس •

 

 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 الحكممبررات 
 

ضعف عمليات التخطيط اإلستراتيجي، بما فيها  •
خطة  بناءالعمل؛ ل وتحديد أولويات، تيالتقييم الذا
 تنفيذ ، بآلياتتعكس الواقع المدرسي إستراتيجية
 واضحة.ومتابعة 

على الرغم من التحسينات التي قامت بها المدرسة  •
مع  ةاألسبوعي اتاللقاءتنظيم ك :الجوانبفي بعض 

وتجميل البيئة المدرسية، إال أنها  ،أولياء األمور
 تواجه تحديات كبيرة تتمثل في:

تدني مستويات الطالب، واكتسابهم المهارات  –
 األساسية

انخفاض مستوى أداء المعلمين في معظم  –
 الدروس

التحاق حداثة عدم استقرار القيادة العليا، و  –
في  بالمدرسةالوسطى القيادة  معلمي معظم

األقسام التالية: الرياضيات، والعلوم، واللغة 
 .اإلنجليزية

، ة للمعلمينمهنيالكفاءة ال رفعقلة فاعلية برامج  •
تحسين ل؛ همئأدا تطويرفي  وضعف متابعة أثرها

 .مستويات الطالب الشخصية واألكاديمية
تقييم المدرسة لواقعها في استمارة التقييم  عدم تطابق •

الذاتي، مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة 
في جميع المجاالت.



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 4                                                                                     2017ديسمبر  6-4  -للبنينأسامة بن زيد االبتدائية  مدرسة –تقرير المراجعة 

 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

واالمتحانات  ،ُيحّقق الطالب في االختبارات المدرسية •
، نسب 2017-2016الوزارية في العام الدراسي 

تتراوح ما  ،نجاح مرتفعة في جميع المواد األساسية
كما في اللغة اإلنجليزية بالصف  ،%87بين 

 .% في معظم مواد الحلقة األولى100السادس، و
االختبارات بعض عدم مالئمة مستوى مع  ،هذا

في منح  لكفايات المنهج الدراسي، وعدم الدقة
 .فيها الدرجات

تتوافق نسب اإلتقان المرتفعة والمرتفعة جًدا مع نسب  •
المواد في الحلقة األولى، والتي أغلب النجاح في 

%، إال أنها ال تعكس 98% و63تراوحت ما بين 
الطالب الحقيقية في الدروس، معظم مستويات 

 خاصة غير المالئمة منها.
تتباين نسب اإلتقان مع نسب النجاح في معظم المواد  •

بالحلقة الثانية، حيث يحققون نسب إتقان متوسطة 
 % في اللغة العربية بالصفين55% و51 جاءت

% في 52، وعلى الترتيب الخامس والسادس
الرياضيات بالصف الخامس، وأخرى منخفضة في 
م الرياضيات بالصف الرابع، واللغة اإلنجليزية والعلو 

في اللغة اإلنجليزية متدنية بالصف الخامس، و 
% 21إذ بلغتا  ،ادسوالرياضيات بالصف الس

 الترتيب.% على 27و
يكتسب الطالب المعارف والمفاهيم والمهارات في  •

على جميع المواد األساسية بصورة أقل من المتوقع، 
 :النحو التالي

األول  يناللغة العربية: يظهر طالب الصف –
الثالث مستويات متدنية في مهارتي القراءة و 

الجهرية والكتابة، وبالمستوى نفسه في توظيف 
القاعدة النحوية تحدثًا وكتابًة في الصفين 

، وبمستوى مناسب في الصف الرابع والسادس
 الخامس.

الرياضيات: يكتسب أغلب طالب الصف  –
الثالث مهارة جمع البيانات وتنظيمها بصورة 

في تمييز التعابير العددية  مرضية، وبالمثل
والجبرية بالصف الرابع، بخالف تدنيها في 
مهارة إجراء العمليات الحسابية، وكتابة وحل 
 المعادالت في الصفين الخامس والسادس

 .على الترتيب
الطالب المعارف  يكتسب أغلبالعلوم:  –

بالصف الثاني، في حين  بصورة جيدة العلمية
أقل  العلمي بمستوىيكتسبون مهارة التفسير 

 .في الحلقة الثانيةمن المتوقع 
اللغة اإلنجليزية: يكتسب الطالب في الحلقتين  –

األولى والثانية مهارات التحدث والقراءة 
 والكتابة بصورة غير مالئمة.

عند تتبع نتائج الطالب في األعوام الدراسية من  •
، تستقر نسب 2017-2016إلى  2014-2015

، مع تذبذبها في اإلنجليزية ةاللغ النجاح المرتفعة في
النسب كما تستقر  ،بقية المواد بالحلقة األولى

المرتفعة في اللغة العربية، وتتقدم في الرياضيات 
والعلوم، مع تراجعها في اللغة اإلنجليزية بالحلقة 

 الثانية.
يتقدم الطالب في معظم الدروس، واألعمال الكتابية،  •

اء تفاوت تقدمهم في بصورة أقل من المتوقع، باستثن



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 5                                                                                     2017ديسمبر  6-4  -للبنينأسامة بن زيد االبتدائية  مدرسة –تقرير المراجعة 

س اللغة العربية، بعض درو في الصف الثاني، و 
 العلوم. مادة وأعمال

 وذو الطالب يتقدم طالب صعوبات التعلم، و  •
التحصيل المتدني وهم الشريحة األكبر بصورة غير 

مالئمة في الدروس، والبرامج العالجية، وفي الوقت 
ن بدرجة أفضل في و تفوقالم الطالب نفسه يتقدم

بعض الدروس.

 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 .نسب إتقان الطالب في معظم المواد األساسية في الحلقة الثانية •

 .المهارات األساسية للطالب في المواد الدراسية •

 تقدم الطالب بمختلف فئاتهم في معظم الدروس، واألعمال الكتابية، والبرامج المساندة. •

 

 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 في الحياة المدرسّية، ُيساهم الطالب بصورة محدودة •
 لندرة الفرص المتاحة لهم خاصًة في الدروس؛ نتيجةً 

وضعف  وتولي األدوار القيادية، ،لتحمل المسئولية
، في حين ظهرت وثقتهم بأنفسهم دافعيتهم للتعلم

مساهمة قلة منهم بصورة أفضل خالل األنشطة 
 واألنشطة الالصفية، كبرامج اإلذاعة المدرسية،

جماعات الومشاركة عدد محدود منهم في  ،الرياضية
ات فعاليفي ، و "المرشد الصغير"جماعة ك ،الطالبية
 الفسحة.

كما ، الهدوء السلبي أثناء التعلم الطالب أغلب يلتزم •
 فيخاصة  واعية،يتصرف بعضهم بصورة غير 

غير المالئمة، كاالستهزاء،  بعض الدروس
ثارة الفوضى ، كما تظهر واالنشغال باللعب، وا 

 ةسجالت المدرسة مخالفات الطالب السلوكي
المشاجرات، واالعتداءات اللفظية، المتكررة، ك

والمزاح الثقيل؛ كل ذلك أثر سلًبا في شعور الطالب 

 إلىباألمن النفسي؛ على الرغم من سعي المدرسة 
تطبيق بعض المشروعات،  عبرتعديل السلوك، 

 ."أسموبسلوكي "كمشروع 
الطالب في االحتفاالت والمهرجانات يشارك أغلب  •

طالب الفرقة  ، ومشاركة"أوالً كالبحرين "الوطنية 
 تأدية جماعةالوطني، و  عزف السالمالموسيقية في 

إاّل أّن وجود كتابة تمس قيم  ،الكشافة تحية العلم
المواطنة، ينمُّ عن عدم تمّثل بعضهم لتلك القيم 

 بالمستوى المتوقع.
مدرسة في الطالب الحضور إلى اليلتزم أغلب  •

المواعيد المحددة، بصورة عززتها المدرسة بمشروع 
الغياب والتأخر حد من امة"؛ لل"عصافير أس

ات ما قبل الطابور، إال فعالي تنفيذهابو ، الصباحي
من الغياب في األيام  ما زالت تشهد حاالت   أنها

 .الرسمية بين اإلجازاتما الواقعة 
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تظهر قدرة الطالب على التعلم الذاتّي بصورة   •
كما  ،األنشطة المدرسيةو  الدروس  فيمحدودةً 

لضعف  ؛هايتواصلون مع أقرانهم بفاعلية محدودة في

اإلصغاء آلراء و  ،الحوارالتواصل لديهم: كمهارات 
مع اقتصارها على تعاونهم في تنفيذ بعض  اآلخرين،

.نظافة"الكجماعة " األنشطة المدرسية
 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 الطالب قيم االنتماء والمواطنة.بعض تمثل  •

 واحترامهم اآلخرين.وعي الطالب والتزامهم السلوك الحسن،  •

 واألنشطة المدرسية. ،قة في الدروسمشاركة الطالب بحماس وث •

 وتحملهم المسئولية وتوليهم األدوار القيادية. ،قدرة الطالب على التواصل مع اآلخرين •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

الدروس غير المالئمة، التي في  المعلمونيوظف  •
إستراتيجيات تعليم وتعلم غير  ،شكلت ثلثي الدروس

السؤال من أجل التعلم، والمناقشة، والعمل كفاعلة، 
كان المعلمون محور  الجماعي غير محدد األدوار،

في حين ظهرت فاعلية بعض التعلم فيها، 
كالتعلم باللعب، والحساب الذهني،  :ستراتيجياتاإل

بصورة مناسبة في الدروس المرضية، كما  والتمثيل،
اللغة  الصف الثاني، وعدد قليل من دروس دروسفي 

، حيث يستخدمون فيها العربية في الحلقة الثانية
كالصور، المصادر والموارد التعليمية بصورة أفضل، 

والعارض اإللكتروني، والسبورة الصغيرة، وأوراق 
 واألفالم التعليمية.العمل، 

 المعلمون في بعض الدروس أساليب تحفيز  يوظف  •
منح كعبارات المدح، والتصفيق، و  وتشجيع مناسبة،

، النجوم، والهدايا العينية، والصيحات الحماسية
 ؛، غير أنها لم تكن كافيةخاصة للطالب المتفوقين

ورفع دافعيتهم نحو الطالب، أغلب مشاركة لتعزيز 
 التعلم.

بصورة غير  ،ئمةغير المال يدير المعلمون الدروس •
وغير منتجة؛ نتيجة ضعف قدرة بعض منظمة 
في بعض  الطالب سلوك على ضبط المعلمين
رشادات الالزمة قلة تقديمهم التعليمات واإلو ، الدروس

سرعة في الو أسئلة األنشطة التعليمية،  لىلإلجابة ع
االنتقال غير المتدرج بين  إضافة إلى ،الشرح

الرتابة كذلك و ة فيها، ، أو االطالالتعليمية األنشطة
 .بعضها في عرض

يقدم المعلمون في معظم الدروس مساندة تعليمية  •
 ذوي التحصيل المتدني ، خاصةغير كافية للطالب

ريع ، حيث يكتفي بعض المعلمين بالمرور السمنهم
دون التأكد من إنجاز  ،على مجموعات العمل

في الهدوء السلبي، فيها في ظل التزامهم  الطالب
 أكبر وفرص   الطالب المتفوقون بدعم  حين يحظى 

 .للتعلم في الدروس المرضية
التقويم الكتابي على التقويم الشفهي، و يركز المعلمون  •

 فيه ونالذي ينقل ، وأحياًنا التقويم الفرديالجماعي
هذا، دون  .ابعضً  بعضهم الطالب اإلجابات من

و ، أعلى أدائهم تقديم التغذية الراجعة الكافية
 ،عليميةالتاحتياجاتهم في تلبية  هاالستفادة من نتائج

 على اختالف فئاتهم.
تفتقر األنشطة التعليمية والواجبات المنزلية إلى  •

وتحدي القدرات، وتوفير التغذية مراعاة التمايز، 
، حيث المقدم إضافة إلى قلة الكمالراجعة حولها، 
، والموحدة بين جميع الطالب، مع األسئلة المباشرة

المتابعة، باستثناء في عدم انتظام التصحيح، والدقة 
العلوم التي جاءت فاعليتها بصورة وأعمال  أنشطة

 متفاوتة.
يا بصورة محدودة نمي المعلمون مهارات التفكير العليُ  •

تي حل بمهار االهتمام  ورظهعدا الدروس،  معظمفي 
، واستنتاج رياضياتفي ال المشكالت بالصف الثاني

في اللغة  وتوظيفها بالصف الرابع ،القاعدة النحوية
 .بصورة مالئمة العربية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
األساسية في كساب الطالب المهارات إالمتنوعة والفاعلة، بحيث تساهم في  التعليمية ستراتيجيات والمواردإلا توظيف •

 المواد الدراسية.

 .والمنتجة إلدارة الصفية المنظمةا •

 التعليمية. همفئاتالطالب بمختلف واالستفادة من نتائجه في دعم ومساندة  ،توظيف التقويم الفاعل •

 التعّلم. نحو دافعيتهم إلثارة وتشجيع الطالب؛ تحفيز •

 وانتظام. بدقة ومتابعتها المنزلية والواجبات األنشطة التعليمية، في التمايز مراعاة •
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

عبر  التعليمية فئات الطالب المدرسة فصنتُ  •
ذوي الطالب درج تو  صية،يالتشخاالختبارات 

الرياضيات بفي برنامج "ارتقاء" التحصيل المتدني 
ق يطبيعنى بتالذي نجليزية، واللغتين العربية واإل

ال إللرياضيات،  مجدولةال، و صباحيةالتقوية الدروس 
ضع ت . كمادقيقةغير غير منتظمة و  أن متابعتها
لطالب  ؛الفرديلتدريس الجماعي و لالخطط المدرسة 

 ،هاا فيا متباينً يحققون تقدمً  ، غير أنهمصعوبات التعلم
الفعاليات بعض ن فيتم تعزيز دورهم في و لمتفوقاأما 

 في الحفل السنوي للمتفوقين. همموتكري المدرسية،
بتقديم  للطالب، لبي المدرسة االحتياجات الشخصيةتُ  •

 وتساندهم عندماالشتاء، المادية، ككسوة  المعونات
الحصص  تنفيذها بعضب ،تكون لديهم مشكالت

اإلرشادية، والبرامج والمشروعات المعززة للسلوك 
إلى ج "نجوم أسامة"، إضافة نامبر اإليجابي، مثل: 

يكن لم  أثرهاال أن الحاالت الخاصة، إ دراسة بعض
 السلوكية. تحد من المشكاللل اكافيً 

 ،تقدم المدرسة مجموعة من الفعاليات المدرسية •
اإلذاعة الصباحية، والفسحة، والجماعات كأنشطة 
والمسابقات  كجماعة المجلس الطالبي، الطالبية
بصورة كافية لم تساهم ال أنها إ، للموهوبين الخارجية

واهتماماتهم وميولهم  ،في تعزيز خبرات الطالب
 المختلفة.

بتدريبهم المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها، توفر  •
، وتنفيذ هاوصيانة مباني اإلخالء، على عملية

وعلى الرغم من تنظيمها لعملية  .الفعاليات الصحية
وابة الرئيسة من الب خروجهمإال أّن  ،انصراف الطالب

توجههم  عندوكذا  ،يشكل خطًرا على سالمتهمما زال 
 .للحافالت المدرسية

المدارس الرافدة طالب و  ،هيئ المدرسة طالبها الجددتُ  •
لها، وأولياء أمورهم عبر برنامج تعريفي، كما تعمل 

بتنظيم الحصص  ،تهيئة طالب الصف الثالثعلى 
 هاتنظيمالثانية، و ؛ لتعريفهم بنظام الحلقة رشاديةاإل
لطالب الصف  عداديةرس اإلميدانية للمداالزيارات ال
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 اأكاديميً  تهيئتهمينعكس على لم ذلك ، إال أن السادس
 .للمراحل التالية

توفير المرافق ب ،ذوي اإلعاقة المدرسة الطالبدعم ت •
الخاصة في لجان ال ومتابعتهم عبرالمناسبة لهم، 

لدروس المقدمة لهم في ا أن المساندةغير الختبارات، ا
 غير كافية.

على  المهارات الحياتية لدى الطالبة تنميتقتصر  •
 الرسم والتلوين.بعض المهارات، ك

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 للطالب.اآلمن االنصراف  •

 بفئاتهم المختلفة.تلبية احتياجات الطالب التعليمية، واإلثرائية في  ،فاعلية البرامج العالجية •

 واهتماماتهم ومواهبهم المختلفة. ،األنشطة الالصفية المعززة لخبرات الطالب •

 .ومساندتهم عندما تكون لديهم مشكالت اإليجابي،الطالب البرامج المعززة للسلوك فاعلية  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مالئمغير " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

لم، إال ق والع  لُ تركز رؤية المدرسة التشاركية على الخُ  •
الممارسات في أّنها لم تترجم بصورة واضحة 

ة في جميع مجاالت العمل التعليمية والتربوي
 المدرسي.

تقّيم المدرسة واقعها المدرسي عبر توظيفها تحليل  •
(SOWT) ونتائج الزيارات الصفية، ومشروع ،

المدرسة البحرينية المتميزة، واستطالع آراء منتسبيها، 
 هاأولويات يكن دقيًقا بما يعكسإال أّن تقييمها الذاتي لم 

؛ األمر الذي أثر سلًبا في بناء لتحسين والتطويرل
على ضعف فاعلية  اإلستراتيجية، عالوةً خطتها 

ية، وآليات متابعتها؛ مما اإلجراءات في الخطة التنفيذ
 حّد من فاعليتها في تحسين األداء العام للمدرسة.

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

 في جميع مجاالت المراجعة.
ُتلبي المدرسة االحتياجات التدريبية للمعلمين،  •

المهنية، وتنفيذها برامج، تمثَّلت  بحصر احتياجاتهم
الزيارات التبادلية الداخلية والخارجية، والجلسات  :في

التطويرية لألقسام التعليمية، ومجتمعات التعلم، 
وبعض الورش التدريبية، مثل: "التقييم من أجل 

 ،التعلم التعاوني"و"التعلم"، و"عناصر الدرس الجيد"، 

فاعلية ذلك كله ن إال أ ،ومن ثم قياس أثر التدريب
على أداء المعلمين، وعلى تحقيق الطالب لم تنعكس 

 مستويات متقدمة في الدروس.
 يتسود العالقات اإلنسانية اإليجابية بين منتسب •

التشاركية في اتخاذ القرارات، إضافة كذا المدرسة، و 
كلمات جيع، مثل: "برامج التحفيز والتشتفعيل إلى 

والتكريم في الطابور شموع أسامة"، من القلب"، و"
ن في الزيارات الصفية، وتفويض يالصباحي، للمتميز 
، وفني بمهام اإلشراف اإلداري بعضهم للعمل

 .موهبةالتفوق و الحاسوب، واختصاصي ال
توّظف المدرسة مواردها ومرافقها التعليمية، كالمرسم،  •

ومشغل التربية األسرية، ومركز مصادر التعلم، 
لم تسهم في  ،رة غير فاعلةواألندية الطالبية بصو 

 .تحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم
تتواصل المدرسة مع بعض مؤسسات المجتمع  •

في  المحلي، كتواصلها مع "مركز كانو االجتماعي"
تنظيم فعالية "بر الوالدين"، ومركز كانو الصحي، 

، بمشاركتهن اآلباءعالوًة على تواصلها مع مجلس 
كجماعة الفنون، وفعاليات  ،في الجماعات المدرسية

المدرسة، كيوم "المرأة البحرينية"، و"نجوم 
 المنتصف"، وورشة "إعادة التدوير".

 
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .وتحسين األداء العام ،أولويات العمل المدرسيفي تحديد التقييم الذاتي من حيث دقته، واالستفادة من نتائجه  •
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، وآليات تنفيذ ومتابعة واضحةالتخطيط اإلستراتيجي، والخطط التشغيلية لألقسام التعليمية، وتضمينها مؤشرات أداء  •
 دقيقة.

على عمليتي التعليم والتعلم، وانعكاسها على إنجاز الطالب ومتابعة أثرها برامج رفع الكفاءة المهنية، فاعلية  •
أكاديمًيا.
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 المدرسةأساسية عن  وماتمعلملحق: 
 

 

 أسامة بن زيد االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Osama Bin Zaid Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1999 سنة التأسيس

 1210مجمع  - 1036طريق  - 2380مبنى  العنوان

 الشمالية /مدينة حمد المدينة/ المحافظة 

 17422195 الفاكس 17421912 االتصالأرقام 

 osama.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 688 المجموع - اإلناث 688 الذكور عدد الطلبة

 .ينتمي أغلب الطالب إلى ُأسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 6 6 6 2 2 2 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10)األول 

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 إداري، وفنيين 11 عدد الهيئة اإلدارية

 62 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 عام واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية

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

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

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 .2015-2014تعاقب ثالثة مدراء على المدرسة منذ العام الدراسي  •

 :2017-2016العام الدراسي  تعيينات في •

 مدرسة مدير –
 .مدير مدرسة مساعد –

 :2018-2017 في العام الدراسي الحاليتغييرات  •

 مدير مدرسة مساعدتعيين  –
ين أوائل لألقسام التالية: الرياضيات، والعلوم، واللغة اإلنجليزية  –  تعيين معلم 

طالًبا، وذلك  688إلى  ،طالب   1091انخفاض عدد الطالب بالمدرسة من  –
فق المجمعات السكنية.  بسبب إعادة توزيع الطالب على المدارس و 

 


