
 2017البحرين  مملكة - جودة التعليم والتدريب هيئةوالنشر محفوظة لجميع حقوق الطبع © 

 
 
 

 

 

 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

  الخاصة مراجعةالتقرير 

 

 

 

 رابعة العدوية االبتدائية للبنات  درسةم
  العاصمة محافظة – القضيبية 

 مملكة البحرين
 

 
 

 2017فبراير  20تاريخ المراجعة: 
SG104-C3-R097



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 1                                                                         2017فبراير  20 –رابعة العدوية االبتدائية للبنات  مدرسة – الخاصة مراجعةالتقرير 

  المقدمة

 

أداء نفذت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم والتدريب هذه المراجعة الخاصة وفق إجراءات مراجعة 
وقد  مراجعين، سبعةوذلك على مدار يوم واحد من قبل  التي حصلت في آخر دورة مراجعة لها على مستوى ممتاز، المدارس

األخرى، واالطالع على أعمال الطلبة المكتوبة وغيرها، نشطة قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل
المدرسة ب مع الموظفين مقابالت التي تجرىالرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المد

  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات. والطلبة وأولياء األمور.

 

         الخاصة 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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 لمدرسةاتقرير 

 

 مقابل التقديرات يالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

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

 الغالبية العظمى
 األغلبية العظمى

 الكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على 

 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/ الشيء الناقص قليل/ أقلية

 قليل تدل على ما هو أدنى من محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 

 

 علية العامة للمدرسة "ممتاز" االف 

  

  مبررات استمرارية نفاذ حكم "الممتاز" على جودة أداء المدرسة
 

 التميز المدرسة رؤية تشاركية، تركز على  ىبنتت
مت بجهود رج  ، وتنمية قيم االنتماء، ت  والريادة

في جميع  ة  بارز  بصورة   المدرسية ووعي القيادة
 الممارسات التعليمية في المدرسة.

  تام بجوانب القوة لديها، الالمدرسة  قيادةوعي
دقة تطوير؛ نتيجة  تحتاج إلىوالجوانب التي 

لجميع جوانب العمل وشموليته لتقييم الذاتي ا
تحليل  من الذي تطبقه مستفيدةً  ،المدرسي

(SWOT) ومعايير المدرسة البحرينية ،
المالحظة اعتمادهم إلى المتميزة، إضافة 

العمل  تحديد أولوياتفي  ؛ مما ساهمالمنظمة
عداد المدرسي  ةط اإلستراتيجيطخلا، وا 

بمؤشرات أداء واضحة، اتسمت والتشغيلية التي 

؛ مما في تنفيذ بنودها وأنشطتها حثيثة   مع متابعة  
في المحافظة على مستواها المتميز في ساهم 

في تغلبها على و  الغالبية العظمى من المجاالت،
التحديات التي تواجهها، كوجود عدد كبير من 

ونقص  الطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية،
؛ مما ساهم المعلمات األوليات لبعض األقسام

في تسير العمل المدرسي وفق منظومة إدارية 
  مترابطة متكاملة. 

  منتسباتها وتحفزهن  العليا المدرسية القيادةتلهم
 ،روح الفريق الواحدب مستمرة نحو العملبصورة  

، فيما بينهنالعالقات اإلنسانية المتميزة توّطد و 
، واحتضانها هنثقتها بقدراتعززتها بالتي و 

عدادها صفوًفا قيادية ، منهن لمبادراتهن، وا 
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ببعض  ذوات الكفاءة والخبرة، لمعلماتاتفويض ب
إضافة إلى مهام التنسيق، الصالحيات والمهام ك

من دافعيتهن، زادت المشروعات التحفيزية التي 
فأتميز"، و"نجوم تتألأل في  ؛ع  بد  كمشروع "أ  

 سماء رابعة"، و"نجوم االنضباط". 
  تقييمها باستمارة التقييم الذاتي للمدرسة  تتميز

لواقعها الفعلي وتحدياتها، وتطابقت تقييماتها مع 
عة في األحكام التي توصل إليها فريق المراج
 الغالبية العظمى من مجاالت المراجعة. 

 مهني ا  تولي القيادة المدرسية رفع كفاءة منتسباتها
"مركز التمهين" كأحد  تس، إذ أسّ أهميًة كبرى
الريادية التي يتم من خاللها تلبية المشروعات 

 مدعوًما، للمعلمات االحتياجات التدريبية
 ،يةكاألسابيع الثقاف ،مشروعات متميزة أخرىب

لتعزيز شبكات التعلم الداخلية  ؛و"سوق الخبرة"
عداد والخارجية،  قادرة على  قيادية   صفوف  وا 

التدريب والتطوير، فضاًل عن البرامج 
ضمن بما يلرعاية المعلمات الجدد،  ؛المخصصة

األمر الذي ؛ وتعزيز خبراتهن تطوير أدائهن
انعكس على أدائهن في ممارساتهن وتطبيقاتهن 

 في الدروس. 
  تحقق طالبات الحلقتين األولى والثانية نسب

 2016-2015نجاح مرتفعة في العام الدراسي 
% في جميع المواد 100% و96تراوحت بين 

المرتفعة تتوافق مع نسب اإلتقان  ؛األساسية
من المواد ا في الغالبية العظمى المرتفعة جد  و 

%، 64بين  ما تراوحتوالتي  ،األساسية
 متوسطةنسبة إتقان يحققن %، في حين 97و

 الصف الخامس. الرياضيات بفي  %58بلغت 

  تحقق الطالبات تقدًما كبيًرا في الدروس الممتازة
لى إالتي بلغت ثالثة أرباع الدروس، إضافة 

في األعمال الكتابية، واكتسابهن  هنتقدم

في المواد  بالمستوى ذاته األساسيةالمهارات 
المختلفة، كمهارات القراءة الجهرية الصحيحة 
في اللغة العربية، وتوظيف المفردات اللغوية 

ي والكتابي في اللغة اإلنجليزية، هالشف ينوالتعبير 
مهارات الحساب الذهني في  هنوتطبيق

ن في االستنتاج والمهارات هعابدا  الرياضيات، و 
 وم.العلمية في العل

 المتفوقات  -بمختلف فئاتهن  الطالبات تحقق
طالبات عدد الالتي يمثلن ما يقارب نصف 

المدرسة، والطالبات ذوات التحصيل 
وهن قلة، وطالبات صعوبات التعلم، -المنخفض

 - لطالبات الالتي لغتهن األم غير العربيةوا
 في الغالبية العظمى من الدروس. تقدًما بارًزا 

 االمتحانات الوطنية في  قدم الطالبات فيت
، حيث تحقق 2016الصف السادس في عام 

الطالبات مستويات أعلى كثيًرا وأعلى من 
المتوسط الوطني في كل  من اللغة اإلنجليزية، 
واللغة العربية، والعلوم، وأعلى قلياًل في 
الرياضيات، وي عد ذلك تقدًما واضًحا مقارنة 

الصف  بمستوياتهن في االمتحانات الوطنية في
، حيث تحقق 2015الثالث في العام الدراسي 

الطالبات مستويات ضمن المتوسط الوطني في 
 كل  من اللغة العربية والرياضيات. 

 وانضباطهن  ،قويمةقهن الأخالميز الطالبات بتت
البارز آلراء ومشاعر واحترامهن  الذاتي،

تناغم متميز، فضاًل ب هن مًعا، وانسجامخرياتاأل
 تهنثقو  بروح المبادرة والحماس،تمتعهن عن 

في الدروس،  بدت بوضوحالتي بأنفسهن العالية 
واألنشطة والفعاليات المدرسية المختلفة، وخالل 

، وتحملهن توليهن األدوار القيادية المختلفة
كدورهن في  المسئولية والمهام الموكلة إليهن،
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وفي المشروعات المختلفة،  المجلس الطالبي،
 . ئدة"كمشروع "أنا قا

 الغالبية العظمى من الطالبات الحس  ثلتتم
في البرامج بتميز الوطني العالي، ويشاركن 

واألنشطة والمهرجانات الوطنية من أجل رفعة 
التي حققن فيها مراكز متقدمة، الوطن ورقيه، 

المركز األول في مسابقة أجمل لوحة في حب ك
 في سلوكهن تمثلن القيم اإلسالميةكما يالوطن، 

محافظتهن على الذي برز في ، ووعيهن الكبير
قيم التسامح التزامهن و ونظافتها، المدرسة مرافق 

 . اتهنوالتعايش على الرغم من اختالف ثقاف

 تعليم  ، وأساليبتوظف المعلمات إستراتيجيات
وتعلم متنوعة وفاعلة في الغالبية العظمى من 

تجذب الطالبات وتثير دافعيتهن نحو  الدروس
والتعلم وتمثيل األدوار، ، كالتعلم النشط، التعلم

ستراتيجية والتعلم التعاوني، واألناشيد، باللعب،  وا 
"فكر، زاوج، شارك"، واألسئلة من أجل التعلم، 
إضافة إلى تفعيل الموارد التعليمية المتنوعة التي 
تثري تعلم الطالبات كتوظيف مسرح العرائس، 

وض والسبورات الفردية، والمكعبات، والعر 
 . ، واألفالم التعليميةاإللكترونية

 بتنمية  تتميز الغالبية العظمى من الدروس
مهارات التفكير العليا عن طريق توظيف 
إستراتيجيات القبعات الست، والتعلم 
باالستكشاف، وتنمية أساليب التحليل، 
واالستنتاج، والتبرير، فضاًل عن تنمية مهارات 

توظيف المعاجم والقواميس، بالتعلم الذاتي 
وابتكار والتجريب العلمي، وأساليب البحث، 

ركان، وتنظيم تفعيل األالحلول للمشكالت، و 
ة" لالستفادة من عباالزيارات الصفية "لنادي ر 

 الحقائب التعليمية المختلفة فيه. 

  توظف المدرسة كافة مواردها التعليمية بكفاءة
كتفعيل  تشغل مرافقها بصورة مثلى،و عالية، 

توفير مرافق إضافية و  ،مركز مصادر التعلم
 تخصيص جزء من الساحة المدرسية كصفب

تفعيل الجداريات والساحات  فضاًل عنمفتوح، 
 واألركان المختلفة.

  تساند المعلمات الغالبية العظمى من الطالبات
لتلبية احتياجاتهن  ؛وتقدم لهن التغذية الراجعة

التقويم  نتائج باالستفادة منالتعليمية المختلفة 
المتنوعة والفاعلة، كالتقويم الشفهي، بأساليبه 

والكتابي، الفردي والثنائي والجماعي، إضافة 
 م الذاتي، والتقويم باألقران.إلى التقوي

  البرامج التربوية الموجهة، بتفعيل تتميز المدرسة
المشروعات و كبرنامج "أحب اللغة العربية"، 

"أنا من العدوية، والعدوية مني"،  :الرائدة، مثل
و"طريقي نحو النجاح"، و"القاعدة النورانية"، 

 و"فراشات اللغة"،لغة القرآن الكريم"، أتعلم و"
للطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية،  كلها

لطالبات صعوبات التعلم،  هاقوة دعمكما تتميز ب
وذوات التحصيل المنخفض من خالل البرامج 

كـأبجديات اللغة العربية،  ،المنتظمة العالجية
 فضاًل عن تفعيل أدوار الطالبات المتفوقات

ملتقى و  ،في مشروع "الطالبة القرينة" البارزة
كـلجنة "تحدي  ،واللجان المختلفة ،البحث العلمي
 الرياضيات".

 بعناية عند هن وتساند الطالبات تحتوي المدرسة
ًيا، مواجهتهن المشكالت بدعمهن مادًيا ومعنو 

رشادهن بالبرامج المعززة للقيم مثل: "بنك  ،وا 
كما و"كنوز القيم"، رابعة للقيم"، و"سينما القيم"، 

على متابعة الحاالت الخاصة بدقة  حرصت
 .اهتمامو 
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  تثري المدرسة خبرات الطالبات بحزمة واسعة
التي تتالءم واهتماماتهن  من األنشطة الالصفية

مثل:  ،وميولهن، كأنشطة اللجان الطالبية
 "الشرطة البيئية"، و"المرشدة الصغيرة"، عالوةً 
على األسابيع الثقافية والمسابقات والمهرجانات 

"تميزي وانطلقي"، و"قاهرة  :كمسابقتي ،الفاعلة
المختلفة عبر برنامج  هناإلمالء"، وتعزز مواهب

تي" ومشروع "خطوات نحو "موهبتي في مدرس
 اإلبداع". 

  ،تعزز المدرسة المهارات الحياتية بصورة بارزة
كالمهارات القيادية وحل المشكالت، والنقد 

كما في مسابقة "الناقدة الصغيرة"،  ،بطالقة
إضافة إلى مهارات تقنية المعلومات في لجنة 

وعات "رواد الغد"، وغيرها من اللجان والمشر 
 الفاعلة. 

  انتظاموالسالمة ب جوانب األمنتتابع المدرسة ،
لتوفير بيئة صحية آمنة  ؛حثيثة اوتبذل جهودً 

تنفيذ البرامج الصحية والتوعوية بلمنتسباتها 
والتدريب على عملية اإلخالء، إضافة إلى 

عملية انصراف المباني، و  تها صيانةمتابع
، الواضحة على الرغم من إجراءاتهاو الطالبات، 

عند البوابة يمثل  االزدحام المروري الشديدن إال أ
 . هنتوفير سالمة أوثق النصرافعائًقا أمام 

  تتواصل المدرسة بفاعلية عالية مع المجتمع
وزارة الصحة، المحلي، حيث تتعاون مع 

المدراس األخرى، ومركز اإلعالم الطالبي و 
، الطالبات في إثراء تعلم بوزارة التربية والتعليم

على تواصلها الكبير مع أولياء األمور،  عالوةً 
م التطوعية بمشروعات عدة، وتشجيعها مبادراته

 ،ساهم بها" ؛"، و"بداًل من رميها"سقيا كمشروع
ومشروع  ومشروع "ثمار مدرستي من زرع أبي"،

. "طباعة المصحف الكريمتدوير الورق ل"

 

 

 جوانب القوة أبرز 

  من وتسييرها العمل المدرسي وفق منظومة إدارية مترابطة متكاملة لديها، وعي قيادة المدرسة التام بجوانب القوة
  التخطيط اإلستراتيجي المتين والتقييم الذاتي الشامل لكافة جوانب العمل المدرسي. 

 وتعزيز  ،لبرامج المميزةاوتخطيط  ،ويرواالستفادة من نتائجه في تحديد أولويات التط ،التقييم الذاتي الشامل والدقيق
 كفاءة العمل المدرسي.

  اللغة العربية للطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية.الدعم في برامج جودة و  عموًما، الرائدة مشروعاتالتنّوع 

  جًدا في ، تتوافق مع نسب اإلتقان المرتفعة 2016-2015تحقيق الطالبات نسب نجاح مرتفعة في العام الدراسي
، وتعكس مستويات الطالبات في الدروس الممتازة والجيدة التي بلغت أكثر من الغالبية العظمى من المواد األساسية

 .ثالثة أرباع الدروس

 خاصة في  ،تحقيق طالبات الصف السادس مستويات أعلى وأعلى كثيًرا من المتوسط الوطني في االمتحانات الوطنية
، محققة تقدًما على مستويات الطالبات في االمتحانات الوطنية في الصف 2016-2015 ياللغة اإلنجليزية في عام

 الثالث التي هي ضمن المتوسط الوطني في كًل من اللغة العربية والرياضيات.
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   في المحافظة على األداء العالي للطالبات وفق  توظيًفا فاعاًل؛ ساهمتوظيف اإلستراتيجيات والموارد التعليمية المتنوعة
 قدراتهن المختلفة.

 والتواصل الفاعل مع أولياء  ،والعمل بروح الفريق الواحد ،توطيد العالقات اإلنسانية المتميزة في المجتمع المدرسي
 .للمدرسة إلثراء خبرات الطالبات وتطوير األداء العام ؛األمور والمجتمع المحلي

 مع ، ومشاركتهن بحماس وفاعلية في الحياة المدرسية، بالنفسثقة عالية تمتعهن بو  ،تميز بين الطالباتاالنسجام الم
 توليهن األدوار القيادية.في هن ر لتسطّ  مبادرات

   التعلم الذاتي، والنقد البناء، وحل المشكالت، من خالل اللجان  على تهنقدر و ، لدى الطالبات المهارات الحياتيةتنمية
 الفاعلة.  والمشروعات

  مجموعة متنوعة من البرامج اإلثرائية والعالجية، واألنشطة بتلبية االحتياجات التعليمية والشخصية للطالبات
 والمشروعات المتميزة التي تثري خبرات الطالبات المختلفة.

 

 

 أبرز المشروعات المتميزة 
 "ثان   صف   إعدادتعزيز شبكات التعلم الداخلية، ورفع كفاءة المعلمات، إضافة إلى  إلى، مشروع يهدف "سوق الخبرة 

 وتطوير عمليتي التعليم والتعلم. ،انعكس أثره على الممارسات الصفية ؛على التدريب والتطوير من القيادات قادر  

 ،"إلدارية والتعليمية وتحفيزهن نحو مشروع يهدف إلى تعزيز الرضا الوظيفي لدى الهيئة ا "نجوم تتألأل في سماء رابعة
 روح الفريق الواحد.العمل مًعا بانعكس على تعزيز العالقات الوطيدة بين منتسبات المدرسة و  ؛االبتكار

   والمشروعات لبحوث اإلجرائية لبإنجاز المترشحات  مشروع يهدف إلى ربط نظام الحوافز والمكافآت فأتميز"، ؛ع  بد  "أ
 نتج عنه حزمة من األفكار والبحوث المبتكرة من قبل المعلمات. ؛اإلنجاز األكاديميفي التربوية المبتكرة والمؤثرة 

 "مشروع يهدف إلى دمج الطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية في الحياة المدرسية، "أنا من العدوية، والعدوية مني ،
  . ةهن األكاديميتايأسهم بشكل واضح في تجانس الطالبات وتقدم مستو  ة؛هن التحصيليتايوتطوير مستو 

 "،"ساهم في  ؛مشروع يهدف إلى دعم الطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية عن طريق الطالبة القرينة فراشات اللغة
 في نسيج المجتمع المدرسي.  نتجانس تلك الطالبات ودمجه

 ،"إلى دعم الطالبات الالتي  انيهدف انمشروع القرآن الكريم؛ طريقي نحو النجاح"،لغة أتعلم "و "القاعدة النورانية
على تقدم تلك الفئة في اللغة  اانعكس ؛ا، وتوفير بيئة تعليمية محفزة على التعلما وتحصيلي  لغتهن األم غير العربية لغوي  

 األكاديمي.  نوفي تحصيله ،العربية

  ،"إلى تعزيز القيم السلوكية اإليجابية لدى الطالبات، إضافة إلى قيم  انيهدف انعمشرو ، و"سينما القيم""كنوز القيم
، وسلوكياتهن وانسجامهن انعكس على تجانس الطالبات ؛والعمل التطوعيوالروح القيادية،  ،المواطنة واالنتماء والتعايش

  هن على البيئة المدرسية.تفظاحمالمتميزة، و 
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 ،"وتوظيفه لخدمة العملية التعليمية؛ انعكس على  ،زيز الحس القيادي لدى الطالباتمشروع يهدف إلى تع "أنا قائدة
 قدرتهن على إدارة الورش والندوات الطالبية التي ساهمت في إثراء العملية التعليمية.

 ،"مشروع يهدف إلى مساهمة الطالبات في حل المشكالت البسيطة الطارئة بين الطالبات في  "المرشدة الصغيرة
إرشادية معززة للقيم اإليجابية؛  اتقديم الطالبات دروسً ب، وتقديم النصح واإلرشاد بأنفسهن الفسحة، وتنمية ثقة الطالبات

 الشخصي. وأسهم في تطورهن  ،انعكس على تنمية المهارات الحياتية لدى الطالبات

 "توظيف العمل التطوعي، وخدمة المجتمع؛ و ، مشروع يهدف إلى تعزيز الدور القيادي لدى الطالبات، "الشرطة البيئية
 هن على البيئة المدرسية. تفظاحم، و بأنفسهن انعكس على ثقة الطالبات العالية

 مساهمات  انعكس علىمشروع يهدف إلى تعزيز المواهب والقدرات العليا لدى الطالبات؛  بداع"،"خطوات نحو اإل
 حصولهن على مراكز متقدمة في المسابقات. أدى إلى و  ؛الطالبات المبتكرة في اللجان والمشروعات المختلفة

 ،"لتواصل الفاعل مع أولياء مشروع يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية لدى الطالبات، وا "ثمار مدرستي من زرع أبي
على البيئة  ةفظاحماألمور؛ انعكس على تعزيز مشاركة أولياء األمور في الحياة المدرسية، وحرص الطالبات على ال

 إبرازها وتجميلها. بالمدرسية، واالهتمام 

 ،"تعزيز قيم تعزيز الحس التطوعي لدى الطالبات، وتعزيز دور مجلس اآلباء؛ ساهم في  مشروع يهدف إلى "سقيا
 . منهنومساعدة المحتاجين الطالبات  بين التعاون

 

 

 التوصيات
 نشرها على أـوسع على  والعمل ،االستمرار في تطبيق الممارسات التربوية المتميزة في شتى مجاالت العمل المدرسي

 البحرين. لمجتمع التربوي التشاركي بين المؤسسات التربوية التعليمية األخرى في مملكةل اتعزيزً نطاق؛ 

  هن. ة الطالبات عند انصرافسالم ضمانببط تر وزارة التربية والتعليم فيما يبدعم جهود المدرسة من قبل الجهات المعنية 

  اللغة اإلنجليزية، والعلوم، والرياضيات. :قسامألسد نقص الموارد البشرية المتمثل في المعلمات األوليات 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 
 

 رابعة العدوية االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Rabia’a Al-Adaweyia Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1967 سنة التأسيس
 308مجمع  – 815 طريق – 555مبنى  العنوان

 العاصمة /قضيبيةال المدينة/ المحافظة 

 17258598 الفاكس 17258960 أرقام االتصال

 rabia.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 395 المجموع 395 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 تنتمي معظم الطالبات 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
 - - - - - - 2 2 3 3 2 2 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

 المستوى
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنية 12إداريات،  10 عدد الهيئة اإلدارية
 40 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليممنهج  المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 3 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

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

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

 ال توجد.   المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


