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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
هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من  ويعرض وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 
 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  1 - - 1
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 1 - - 1
 التعليم والتعلم 1 - - 1

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 1 - - 1  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 1 - - 1

 ة االستيعابية على التحسنالقدر  1
 الفاعلية العامة للمدرسة 1

1 

2 

3 
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 الدورة الثانية                    الدورة الثالثة                األولى الدورة          
       )2008 - 2011(               )2011 - 2014(                )2015 - 2018) 
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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 معظم تدل على ا األغلبية العظمى

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد
 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 مالئمغير 

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

نتائج إلى واستناده ، ستراتيجيالتخطيط اإل متانة •
 تمكنت بفضلهالذي ، الشاملالتقييم الذاتي الدقيق 

القيادة العليا الملهمة، ومنتسبات المدرسة ذوات 
 ،ز المنشوداألداء فائق الجودة، من تحقيق التمي  

في التنفيذ واضحة ودقيقة  وفق منظومة عمل  
 إيجابي تشاركي.  مناخ عمل   فيوالمتابعة، 

في  للطالبات الالفتة األكاديمية مستوياتال •
واالمتحانات الوزارية في  ،االختبارات المدرسية

لمهارات اتقانهن ا  جميع المواد األساسية، و 
الغالبية العظمى من مهن البارز في وتقد   ،األساسية

وفي  ،خرج الحلقتينم  دروس  الدروس، ال سيما
 .معظم األعمال الكتابية

لمدرسة، ى الإالقوي  ئهنالطالبات بانتماشعور  •
ا خالل مشاركتهن البارزة في ترجمنه عملي  الالتي 

الفعاليات واألنشطة الالصفية واسعة النطاق، 
ا  كبيرً وتحماًل  ،الفًتاا أظهرن فيها انسجامً و 

 قيادية   سمات  بعالية بالنفس، و ثقة ب ،للمسئولية
 .واعدة

 ،ستراتيجيات التعليميةلإلالفاعل التوظيف  •
الدروس الممتازة والجي دة، واألساليب التقويمية في 

دروس المواد  أكثر من ثالثة أرباعالتي شكلت 
أقصى ب تهامن إدار  المعلمات تنوتمك   ة،األساسي
 اإلنتاجية.و  االنتظام درجات
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رشادية والتعليمية اإل البرامجتقديم حزمة متنوعة من  •
 لمساندة الطالبات بفئاتهن المختلفة ؛الرائدة والمتميزة

  ا.وشخصي   ،اأكاديمي  

كسب المدرسة رضا الطالبات وأولياء أمورهن  •
الكبير عما تقدمه من خدمات متنوعة عالية 

 الجودة.
 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
العليا القوي بالواقع المدرسي، والذي جاء ثمرة لتأصيلها أسس التقييم الذاتي الدقيق الشامل، واعتماده وعي القيادة  •

والمتابعة، في ا للبناء المحكم لخطتها اإلستراتيجية، وتسيير بنودها وفق منهجية واضحة ودقيقة في التنفيذ منطلقً 
 إيجابي تشاركي.و ج

المستويات األكاديمية المتميزة التي تحققها الطالبات في االختبارات المدرسية، واالمتحانات الوزارية في جميع  •
 المواد األساسية، وتوافقها مع تقدمهن البارز في الدروس، واألعمال الكتابية، ومختلف البرامج المدرسية.

أنفسهن وانسجامهن مًعا، ومشاركتهن بحماس كبير في الحياة المدرسية، وفي األنشطة العالية ب ثقة الطالبات •
المشروعات بو  ، عن شخصياتهن القيادية البارزة التي تصقلها المدرسة في اللجانفضاًل ، الالصفية واسعة النطاق

 الهادفة، مثل:
  وتفعيل القيم ،صلى اهلل عليه وسلم لى االقتداء بالرسول الكريمإيهدف مشروع  ،على خطى نبينا""قيمنا 

 الحضور المبكر تحفز الطالبات علىالتي  ،والسلوك اإليجابي من خالل شخصية "سارونة" اإلسالمية،
 تزام السلوك الحسنالو  ،للمدرسة

 "وفق معايير  أسبوعي ا؛ اختيار الطالبة المثالية والمنضبطة من كل صفالذي يتم من خالله  ،"أميرة االنضباط
 ددة، واالحتفاء بها في النشرات األسبوعيةمح

 "وخالل  ،مباشرة الصباحي رشاد االجتماعي بعد الطابورمشروع توعوي يقدمه قسم اإل ،"رشاديةالدقيقة اإل
 يتضمن تقديم إرشادات توعوية متنوعة للطالبات ،حصص التأمين

  ويتضمنان حلقات نقاشية،  ؛الطالباتجميع "نعم للحضور المبكر"، و"مستقبلي أهم": مشروعان يستهدفان
لتعزيز الحضور المبكر طويات توعوية، وتنظيم حصص إرشادية، وتقديم توجيهات فردية وجماعية؛ وتوزيع م

  .والمرشدات الصغيرات ،مجلس اآلباءقوية من للمدرسة، بمشاركة 
 ، ومنها:تقدم الطالبات أكاديمًيافي مساندة التعليمية المتميزة والرائدة، وأثرها البارز ال ومشروعاتبرامج  •

 " داعمة يتضمن أنشطة متنوعة و  ،مشروع يستهدف طالبات الصفين الخامس والسادس ،عراب"اإلأوسمة
 عراب بشكل تراكميمع التركيز على كفاية اإل ،كفايات القواعد النحويةل

 "في حل المسائل اللفظية تهنلتحسين مهار  ؛مشروع يستهدف طالبات الصف الثالث :"ملكة المسائل اللفظية 
 وربطها بالقيم رياضًيا،

 "  ويتضمن تقديم أنشطة  ،اسبوعيً أيتم تنفيذه يستهدف طالبات الحلقة األولى، و مشروع  ،من تعبيري" بدع  وال أ
 ف الطالبات فيه أبرز مهارات المنهج الدراسيوظ  ت  و  ،للتعبير الكتابي

 (Reading Chocolate ؛) وتزويد طالبات  ،اللغة اإلنجليزيةدروس لى تنمية القراءة الجهرية في إيهدف
 ثرائيةإبأنشطة قرائية الحلقتين 
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 مجموعة مختارة من من خالل  لدى الطالبات لقراءةالذي يفع ل في تنمية مهارة ا ؛نادي اللغة اإلنجليزية
 القصص

 "  التحصيلي لدى الطالبات بفئاتهن المختلفة، لبيبة، فطينة، فهيمة"، مشروع تحفيزي؛ يهدف إلى رفع المستوى
 ومنحهن األلقاب التشجيعية حسب درجة إتقانهن الكفايات التعليمية في الرياضيات

 العلمية  التجارب؛ لتدريبهن على إجراء الحلقة الثانية "الباحثة الصغيرة"، مشروع يستهدف طالبات 
 يستهدف طالبات صف الدمج؛ لتدريبهن على أساسيات الزراعة، وتعزيز مشاركتهن في  "بذرة عطاء"، مشروع

 تجميل البيئة المدرسية.
  تحتياجات التدريبية للمعلمات، وانعكسالالتي ساهمت فعلي ا في تلبية ابرامج رفع الكفاءة المهنية، تمي ز 

بهدف تعزيز  ؛مشروع "ساعة قرائية"ب المدرسةعززتها والتي  ،بارز في الممارسات التربوية الصفيةبوضوح 
 بالكتب التربوية. ،يهنالتعلم مدى الحياة، ورفع مستوى الصحة النفسية لد

والشركاء، وارتفاع  ، ومنتسبات المدرسة،بين القيادة العلياة التي تميزت بقوة التالحم المهني ةاالجتماعيالعالقات  •
المتتابعة التحفيزية  البرامج بمجموعة من رضا منتسبات المدرسةتعزيز و عن جودة ما يتم تقديمه،  رضاهمنسب 

 مثل:والمترابطة، 
  في لوحة  بالمتميزاتواالحتفاء  ،لى رفع نسبة االنضباط الوظيفيإيهدف  برنامجوهو  ،االنضباط""ملكة

 خاصة.
 انجازً إسرع واأل ،اوالمنضبطات وظيفي   ،للمعلمات ذوات الكفاءة ؛يتم منحهاساعات وهي  ،الذهبية" "الساعات 

 شهري. "ملكة االنضباط " بشكل   حرازهن لقبإ لى "ساعات ماسية" عند استمراريتم ترقيتها إو  ،مهاملل
 
 

 التوصيات
االستمرار في تطبيق الممارسات التربوية المتميزة في شتى مجاالت العمل المدرسي، والعمل على إفادة المؤسسات  •

 والتعليمية األخرى؛ للمساهمة في االرتقاء بمستوى األداء العام في مدارس مملكة البحرين.التربوية 

 ممرضة.الالموارد البشرية المتمثل في المعلمة األولى لقسم اللغة العربية، و  سد نقص •
 
 

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

ارتقاء المدرسة بمستوى أدائها في جميع  •
لى المستوى إالمجاالت من المستوى الجيد 

 الممتاز.

المدرسي، ووعيها  هاواقعبالقيادة العليا إلمام  •
الكبير بجوانب القوة وأولويات التطوير، وقيادتها 

في ذلك  مستندةً  ،زالتميً  لوصول إلىالملهمة ل
 ةمتين ةإستراتيجي، وخطة دقيقةتقييم آليات  إلى
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 تتكاتفاألهداف والمؤشرات،  ةالبناء، واضح
 إصرار علىب، جميع منتسبات المدرسة والشركاء

في مختلف  بداعواإل الرامية للتميز تهاؤيتحقيق ر 
 .ميادين العمل

الموارد البشرية  كفاءة المدرسة في مواجهة نقص •
؛ معلمة األولى لقسم اللغة العربيةالالمتمثل في 

قيام للإلحدى المعلمات  بتفويض الصالحيات
وكذا لبقية األقسام  ،ةمنسقبمهام القسم ك

األساسية في السابق، والتي تم شغلها مؤخًرا، 
، عن الممرضة مرشدة صحية بديلةتعيين بو 

بالمدرسة؛ التعليمية  مرافقالعلى تنظيم  عالوةً 
 م والظروف الصحية لبعض منتسباتها.ءلتتال

حاكي استمارة التقييم الذاتي بدقة بالغة الواقع ت   •
تقييمات المدرسة في  تذ تطابقإالمدرسي، 

حكام التي توصل إليها مع األ ،جميع المجاالت
 فريق المراجعة.
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  المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

طالبات الحلقتين األولى والثانية نسب ق حق  ت   •
نجاح مرتفعة في االختبارات المدرسي ة 
واالمتحانات الوزاري ة في جميع المواد األساسي ة 

، تراوحت ما 2017-2016في العام الدراسي 
 .%100% و94بين 

مرتفعة جًدا مرتفعة و نسب إتقان  ق الطالباتحق  ت   •
 األساسية،المواد من  الغالبية العظمىفي 

أعالها كان و %، 91% و66تراوحت ما بين 
في العلوم بالصفين األول والثالث، وفي 

في الرياضيات بالصف الثالث، وأقلها 
 .الرياضيات بالصف السادس

تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات  •
في الدروس الممتازة والجي دة، الالفتة الطالبات 

دروس المواد  أكثر من ثالثة أرباعالتي شكلت 
 العلوماألساسي ة، وبرزت بشكل أكبر في دروس 

نظام معلم  الرياضيات بالحلقة الثانية، ودروسو 
 .الفصل

ظهر طالبات الحلقة األولى طالقة في القراءة ت   •
قدرة ا من تجريد الحروف، و ا بارزً الجهرية، وتمكنً 

التعبيرين الشفهي والكتابي في اللغة لى ع
زهن في المعرفة العلمية عن تمي   العربية، فضاًل 

لحاالت المادة وخصائصها، ومعرفة حقائق 
يجاد  ،الضرب المظللة،  محيط المساحاتوا 

وكذلك القراءة الجهرية، والتعبير الشفهي في 
 اللغة اإلنجليزية.

طالبات الحلقة  العظمى من الغالبية تكتسب •
حيث  فائقة ،بصورة  ألساسيةالمهارات ا الثانية

يجاد  فيظهرن قدرات عالية ي   تمييز الكسور، وا 
معرفة الرياضيات، وكذلك في الزوايا المجهولة 

والمقارنة بين  الشمسي،مكونات النظام 
من  هاوبعد هااستنتاج تأثير قربو  ،الكواكب
تحليل نهن الواضح من تمك  إلى جانب  ،النجوم

 العربية، بخالفاللغة في  ةالمقروءالنصوص 
اللغة بالكتابية مهارات لهن لفئة قليلة من بااكتس

 .في قلة من الدروس اإلنجليزية
المرتفعة في عند المستويات نسب النجاح  تستقر •

مدار األعوام ، على األساسيةجميع المواد 
-2016إلى  2015-2014الدراسي ة من 

2017.  
تفوق تتقدم الطالبات وفق قدراتهنَّ بصورة  •

األعمال معظم و  ،في الدروس االتوقعات كثيرً 
وتجلى تقدمهن بشكل أكثر تميًزا في الكتابي ة، 

دروس نظام معلم في  مخرج الحلقتين، كما
، والرياضيات والعلوم بالصف الثالثالفصل 

الطالبات م برز فيها تقد  إذ ، بالصف السادس
في ، يمثلن الشريحة األكبرتي المتفوقات، الال
من ذوات الطالبات  بعض متقد  حين ظهر 

أقل في قلة من بمستوى  المنخفض تحصيلال
اللغة  فيخاصًة  الدروس واألعمال الكتابية،

 .، بالصفين الثاني والخامساإلنجليزية
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تقدًما  المختلفة فئاتهن  التعليميةبق الطالبات حق  ت   •
حيث تحقق بارًزا في برامجهن الخاصة، 

العديد من لموهوبات الطالبات المتفوقات وا
 في المشاركات الخارجيةالمراكز المتقدمة 
األول في مسابقة "علماء  كتحقيقهن المركز

، طالبات صعوبات التعلم وتتقدم، صغار"

 امجميًزا في بر تتقدًما م وطالبات صف الدمج
التي  ىنظير الرعاية المثل؛ بهن ةالخاص الدعم
داء الطالبات ذوات األ كما تتقدم ها،ب ظينيح

الداعمة  المشروعاتاألقل بصورة فائقة في 
من  بدع  "وال أ   كمشروع ،األساسيةكفايات لل

.الحلقة األولىفي المطب ق تعبيري" 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بصورة أكبر. ،في الدروس واألعمال الكتابية المنخفض تحصيلذوات ال الطالباتم تقد   •

 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

هن ءوانتما ،لى المدرسةإحبهن الكبير  الطالباتترجم ت   •
بمشاركتهن بشغف واضح في فعاليات ما  ،القوي لها

وقيادتهن برامج اإلذاعة  ،الصباحي قبل الطابور
في فعاليات  كبير المشاركة بحماسو  ،الصباحية
 ،مهرجان "سار تقرأ"وفي  ،واألسابيع الثقافية ،الفسحة

أثناء المسئولية لهن وتحم  ، و"منتدى المبدعات"
المعلمة"، و"قائدات الطالبة " :بأدوارقيامهن 
 عاليةً  ثقةً  هامن خالل أظهرن الالتي "،الحافالت

 .واعدة قياديةً  بالنفس، وسمات  
ا من الوعي واالنضباط عاليً  اقدرً الطالبات  ت بدي •

 اوتجانسً  لآلخرين، وألفةً ا كبيرً  ااحترامً  ظهرنوي  الذاتي، 
 ًمامفع اشاع جوً أاألمر الذي  ؛امع بعضهن بعضً 

المدرسة بحزمة  تهز عز  بالطمأنينة واألمن النفسي، 
للقمة"،  ل  ص  ن   امثل: "معً  ،المشروعاتمتنوعة من 

 ."رشاديةاإلدقيقة ال"و
ومبادئ  اإلسالمية،للقيم ا فهًما عميقً  الطالباتبدي ت   •

 ،السلوك القويمب يهنتحل   في لالصالحة، تمث  لمواطنة ا

 هنوترديد ،المالبس الشعبية اعتزازهن بارتداءو 
أركان و  ،""المطوع ، وتفعيلهن ركناألناشيد التراثية

 بتفعيلظهرن سعادة غامرة ي  و في الصفوف،  المواطنة
رسم في وألوانهن بأقالمهن ويبدعن ، تي"د  "ألعاب ج  

الصدارة في المسابقات  وي حققن ،لوحات القيم
 ةمسابق"ز األول في ككتحقيقهن المر الخارجية 

 ".الكريمن آالقر في حفظ البحرين الكبرى 
المنتظم  الطالبات الحضورالعظمى من  الغالبيةتلتزم  •

ويتنافسن في الحصول على هدايا ، لمدرسةى الإ
"صندوق المفاجآت" من قبل الشخصية الكارتونية 

ما  بخالف ،اصباحً "سارونة" التي تبادر باستقبالهن 
المناسبات بعض الغياب في  حاالت تم رصده من
 ؛منها للحد  جاهدة تسعى المدرسة التي ، غير الرسمية

مستقبلي و" ،المبكر" للحضور"نعم  ي:بتفعيل مشروع  
 وتكريم "أميرة االنضباط".   ،أهم"

، ذاتًياقدرة عالية على العمل  ت ظهر الطالبات •
، وتصميم افردي   تطبيقات التمكين الرقمي هنتوظيفب
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 ،امنزليً  جراء التجارب العلميةا  ، و النماذج التوضيحية
 .واستعراضها

ها تواصلية بارزة، أظهرن مهارات الطالباتتمتلك  •
 نقدقدرتهن على الحوار وال، و بالزوار هنترحيبخالل 

بداء آرائهنالهادف  اتاستطالع في ومقترحاتهن ، وا 
دار و  ،المجلس الطالبي قدرتهن على و المنتديات،  تهنا 

 زميالتهن من صف الدمج.كسب ود  

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .في المناسبات غير الرسمية بصورة أكبرللمدرسة  الطالبات حضور •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

متنوعة  موتعل   تعليم ستراتيجياتإالمعلمات ف وظ  ت   •
كانت في الغالبية العظمى من الدروس،  وفاعلة

التعلم ك لعملية التعليمية،ل امحورً  الطالبات في مجملها
التعلم إلى جانب  ،والتعلم باللعب، باالستكشاف

 ،د األدوارحد  التعاوني م  والتعلم  ،األناشيد، والتمثيلب
 المتاحة الموارد التعليميةجميع  يستخدمن خاللها

التفاعلية، واألفالم كالعروض ، ةلكترونياإلخاصة 
ساهم في مما  ؛التمكين الرقمي وتطبيقاتالتعليمية، 

 .نحو التعلم إثارة دافعية الطالبات

بين المواد المنطقي ف المعلمات عمليات الربط وظ  ت   •
في عدد كبير بصورة بارزة  ،والقيمالحياة بالدراسية، و 
حداثي ألبرز المعالم كتحديد المستوى اإل، من الدروس

 ،الرياضيات في دروس المحلية على خارطة البحرين
وكتابة فقرة تعريفية حولها باللغة  ،المواطنة وربطها بقيم
  اإلنجليزية.

دروسهن بصورة  الغالبية العظمى من المعلماتدير ت   •
سلوك ل المتميزة ةدار اإل من حيثمنظمة منتجة، 

رشادات، وضوح اإل، و الطالبات، وجودة التخطيط
، التعليمية هدافاألالتسلسل المنطقي في االنتقال بين و 

، بما حقق إنتاجية عالية تعلمال لوقت واالستثمار األمثل
الغالبية  دمجعلى رتهن قد عن فضاًل  ،في الدروس
بمنحهن األلقاب  ؛تعلمالفي جو  الطالباتالعظمى من 

 يمظ، وتنزم التمي  و التعزيزية، والهدايا الرمزية، ونج
 Class) ببرنامجالتحفيز الرقمي و المجموعات،  سباق

Dojo).  

التحريرية، التقويمات بين  ما تقويميةال األساليبتتنوع  •
 باألقران،والشفهية، الفردية منها والجماعية، والتقويم 

مع التركيز على التقويم ، ةالعملي اتالتطبيقتقويم و 
في  ذلك االستفادة من نتائج، و اغالبً  الفردي الكتابي

، والجماعية الفورية ،الفرديةتقديم التغذية الراجعة 
، التعليمية بمختلف فئاتهن تلبية احتياجات الطالباتو 

مساندة الطالبات ذوات ت فيه في الوقت الذي قل  
في عدد محدود من  - وهن قلة - األقلالتحصيل 
 الدروس.

في الغالبية  ممتازةمهارات التفكير العليا بصورة  ىنم  ت   •
 ،كاستنتاج القاعدة الرياضية، العظمى من الدروس

ؤ وحل المشكالت الحياتية في الرياضيات، والتنب  
بأحداث قصة، وتحليل النصوص القرائية في اللغة 

 اتالتفسير وتقديم  ،ومقارنتها ،العربية، وتحليل البيانات
وكتابة ملخص علمي حولها  ،ة للظواهر الطبيعيةالعلمي
 العلوم.في 

من األنشطة الصفية  وافر   ف الطالبات بقدر  كل  ت   •
 االستجابة السريعة رمز فظ  و التي ي  بات البيتية، والواج

األنشطة  ما بينعت تنو  وقد  ،في العديد منها (QR)الــ
عداد ، اإلثرائية األعمال  تابعوالتقارير، وتالمشروعات وا 
التغذية بو  ،االدقيق غالبً  حيحبانتظام، بالتص التحريرية

ر و األم اءوليأ، والتواصل الفاعل مع الراجعة الشاملة
 . بناتهنم بشأن تقد  

، عبر في الغالبية العظمى من الدروس، التمايز راعىي   •
واألنشطة المتمايزة الصعوبة، في متدرجة الاألسئلة 

تحدي قدرات الطالبات و أنماط التعلم، فيها راعى ي  التي 
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من خالل تفعيل نشاط "فوفو الذكية تتحداك" في 
ا تدريجيً ة التشجيعيأو ترقية الطالبات باأللقاب  ،العلوم

كما في مشروع "لبيبة،  ،حسب درجة إتقانهن الكفايات
  فطينة، فهيمة" في الرياضيات.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ز.األقل في الدروس بصورة تدفعهن نحو التمي   التحصيلذوات لطالبات ل المقدمة التعليمية مساندةال •

 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

حزمة من ب طالباتللالتعليمية  حتياجاتالاى ت لب   •
"، ملكة المسائل اللفظية" :مثلالمتميزة، مشروعات ال
 ،(Reading Chocolate)، و"عرابأوسمة اإلو"

الصدارة في  المتفوقات والموهوبات الطالبات وتحقق
تحقيقهن كالمحلية، والدولية، من المسابقات العديد 

تأهل ، و ""المساجلة الشعرية ةالمركز األول في مسابق
للمراحل المتقدمة في  "متميزات سارمن " عدد كبير
 المدرسة وت برز"، تحدي القراءة العربي"مسابقة 
ت ساند طالبات و في "ملتقى المبدعات"،  المواهب

مشروع بتطبيق  ؛"فراشات التحدي"صعوبات التعلم 
دعم الطالبات ذوات التحصيل وت ،القراءة المنزلية""

 التحدي".  د  برنامج "ق   بتطبيق ؛األقل
 واسًعا من األنشطة الالصفية نطاًقا المدرسة روف  ت   •

، الصباحي قبل الطابور ما كأنشطة المتميزة،
عزز القيم السلوكية ت  و واألسابيع الثقافية،  والفسحة،

"قيمنا على خطى نبينا"،  كمشروع ،مشروعات رياديةب
الالفت  المادي، والنفسي، والصحي الدعم قدموت

مشكلة في عالج  باهًرا نجاًحا ر  ثم  أ   ؛للحاالت الخاصة
تتحول إلى أداء استثنائي في ل ،ختيارياالصمت ال

 المسرح المدرسي. 

وتقدم األمن والسالمة،  جوانببدقة المدرسة  تتابع •
عملية  ، وتدربهن علىمنتسباتهالتوعوية ال المحاضرات

لألسنان،  الالزمة فحوصاتال وتجري ،اإلخالء
مع شرطة خدمة  وتتعاون ،والعمود الفقري للطالبات

 .لضمان انصراف آمن للطالباتالمجتمع؛ 
بتطبيق  ؛صف الدمج باهتمام فائق "أميرات"تحظى  •

"بذرة  كمشروع ،مشروعات داعمة لمنهجهن الخاص
التي ، المدرسيةاللجان واألنشطة في  دمجهنو  ،عطاء"
في مسابقة  للمشاركةوتأهاًل ا، أكاديمي   اتميزً  تأثمر 

الطالبات ذوات  وتحظى ".تحدي القراءة العربي"
ومراعاة  ،المنحدرات بتوفير، بعناية خاصة اإلعاقة

وتقديم  لهن،حافلة وتخصيص ، توزيعهن في الصفوف
 النطق والتخاطب. برنامجفي دعم متميز 

، متكامل برنامجب ددالج   الطالباتالمدرسة  ئهي  ت   •
منح ستقبالهن بالشخصيات الكارتونية و ا يتضمن

د  ت  و الهدايا، وتعريفهن بمرافق المدرسة،  طالبات  ع 
الحلقة بحصص دراسية  هنحضور ب ؛الصف الثالث

زيارات لطالبات الصف السادس الم نظ  وت  الثانية، 
محاضرات حول ب ت لحقها ،للمدارس اإلعدادية ميدانيةال
 ."الصحبة الصالحة"و "المراهقة"
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في  ،، والبحث العلميالتجريب مهارات المدرسةت عزز  •
 ،المهارات القياديةوتصقل  ،مشروع "الباحثة الصغيرة"

تقديم بتدريب الطالبات على  ؛، والحياتيةوالتكنولوجية

عداد و الندوات،  تدوير و  ،اإللكترونيةمسابقات الا 
مهارات الطهو والحياكة في حصص و  ،النفايات

النشاط األسبوعية.

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
رشادهن االستمرار • حفاًظا على المستوى  ؛والعمل دوًما على تطويرها ،في الممارسات المتميزة في مساندة الطالبات وا 

 المتميز.
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

ز ز رؤية المدرسة التشاركية الطموحة على التمي  رك  ت   •
ا في كثيرً  التوقعاتت رجمت بصورة تفوق وقد واإلبداع، 

 جميع مجاالت العمل المدرسي.
تطوير؛ وأولويات ال، القيادة المدرسية مواطن القوةتعي  •

الذاتي الشامل الدقيق،  التقييمنتائج  إلىمستندة في ذلك 
 ،في بناء مصفوفة أولوياتها هنتائج من مستفيدةً و 
 ،ستراتيجية، التي اتسمت بمتانة البناءاإل تهاخطو 

وقوة ترابط  ،ودقة مؤشرات النجاح ،ووضوح األهداف
 في تنفيذ منتهجةً ، أهدافها مع خطط األقسام التشغيلية

منظمة  وآليات   ،واضحة إجراءاتها على منظومة عمل  
أداء  ا فيأثمرت تقدمً ؛ والتقويم ودقيقة في المتابعة

 ز المنشود.التمي   ، أوصلها إلىالمدرسة العام
الواقع الفعلي  بمحاكاتهااستمارة التقييم الذاتي  اتسمت •

في فيها للحياة المدرسية، وتطابقت تقييمات المدرسة 
حكام التي توصل إليها فريق جميع المجاالت مع األ

 المراجعة.
المهنية كفاءة الالمدرسة في سياستها لرفع  زرك  ت   •

أو المنقوالت  خاصة المعلمات الجدد - معلماتلل
التدريبية  هناحتياجات تلبيةعلى  - حديثًا للمدرسة

العديد و التحاقهن بالورش الخارجية،  بتسهيل ؛الفعلية
"، القيمة المضافة": يكورشت   ،الورش الداخليةمن 
، وتنفيذ شبكات التعلم ،"التعليم من أجل التفكيرو"
تفعيل تنظيم الزيارات التبادلية، و ، و التوأمة بين األقسامو 

، الحياة التعلم مدىتعزيز ل ؛"ساعة قرائية" مشروع
وفق منهجية  ،أثر التدريب بدقة المدرسة وتتابع

الممارسات التربوية في  اتمي زً  أنتجاألمر الذي  واضحة؛
نجازً   . ًياعال اأكاديمي   االصفية، وا 

 د  ع  ت  و أسرة سار"، "تثق القيادة العليا بكفاءة منتسبات  •
 هاثبب ،العمل التشاركي اإليجابيا يحتذى به في أنموذجً 

وتحفيزهن نحو  ،روح الحماسة في منتسبات المدرسة
 ،لماسية"، و"االذهبية""لساعات ا هامنحب التطوير؛
، اللمعلمات المنضبطات وظيفي   "ملكة االنضباط"ولقب 

الصحبة  فطور" هاوتنظيم ،عمالا لألواألسرع إنجازً 
إحدى المعلمات األوليات في مشاركة  هاودعم "،الطيبة

، "زايد للمعلم الخليجي المتميزجائزة محمد بن "
قسم ل ةبدور المنسقللقيام  ؛منهن وتفويض ذوات الكفاءة

بعض أقسام ، وأخريات كمنسقات سابقات لاللغة العربية
التي تم شغلها بالمعلمات األوليات األساسية المواد 

للقيام بمهام  اتمعلمإحدى التكليف و  ،المعينات حديثًا
كل ؛ غياب الممرضة ا عنتعويضً  ؛المرشدة الصحية

ساهم و  ،ئهاوشركا هامنتسبات رضاذلك أكسب المدرسة 
 في تسيير العمل المدرسي بسالسة وانتظام.

ف المدرسة مرافقها التعليمية بكفاءة عالية، ت وظ   •
كتفعيلها نادي اللغة اإلنجليزية، ومركز مصادر التعلم، 

لعرض  ا، وركنً والتطوير للتدريب اواستحداثها مركزً 
 للساحات ها المتميز، وتفعيلالمنتجات الطالبية

  ، ودعم تعلمهن.تعزيز خبرات الطالبات؛ لواألركان
بتواصلها المميز مع  ؛ثري المدرسة خبرات طالباتهات   •

كتواصلها مع مدرسة ، والمجتمعية التعليميةالمؤسسات 
، الدمجعد لصف الجابرية الثانوية للبنين؛ لتوفير مقا

بالتعاون مع  مشتركةصحية  توعويةوتنفيذها برامج 
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كما تستفيد بعض المؤسسات  مركز البديع الصحي،
من ورياض األطفال  ،كالمحافظة الشماليةالمجتمعية 

وتكريم  ،السنوية مإلقامة فعالياته ؛المدرسة صالة
ز المدرسة تواصلها مع كما ، ممنتسبيه أولياء تعز 

تنظيم اللقاءات التربوية، وملتقى "نلتقي؛ ، بموراأل
 "،معرض المهن"ومشاركة مجلس اآلباء في لنرتق "، 

.ااستقبال الطالبات صباحً في و 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ا على المستويات المتميزة.الممارسات اإليجابية القيادية، واإلدارية، والفنية المتميزة، وتطويرها؛ حفاظً  فياالستمرار  •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 سار االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Saar Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1994 سنة التأسيس
 523مجمع  – 2343طريق  – 1197مبنى  العنوان

 الشمالية /سار المدينة/ المحافظة 
 17790757 الفاكس 17790037 17790709 أرقام االتصال

 Saar.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 - - 
 778 المجموع 778 اإلناث - الذكور عدد الطلبة
 .تنتمي أغلب 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
 - - - - - - 4 4 4 4 4 4 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 المساراتتوزيع الشعب على  )الصف(

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

 فنيات 9إدارية، و 13 عدد الهيئة اإلدارية
 67 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليممنهج  المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 4 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية  •

 بالصف السادس.
 الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. االمتحانات •

 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 ، تمث لت في:  2018-2017في العام الدراسي  تعييناتالأهم  •
 الرياضيات، والعلوم :يين )مشترك( لقسم  ي  أول   تينمعلم 
 :للغة  (2)للغة اإلنجليزية،  (1) معلمات جدد في األقسام األساسية، منهن

 لنظام معلم الفصل( 2)العربية، 
 إرشاد اجتماعي اختصاصية. 

 


