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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، أربعة

مع  مقابالت التي تجرىوالوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
وما أصدروه من  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 
 

   على مدار دورات المراجعةيوضح 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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 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
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل 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(

 
 

 ممتاز" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

متميزة في أدائها في جميع نوعية نقلة تحقيق المدرسة  •
 الذاتي،جوانب عملها؛ كانعكاس لدقة تقييمها 

لقيادة ا لم  ع فضاًل التخطيط والمتابعة، وشمولية 
في توطين  من دور فاعل المدرسية الملهمة لمنتسباتها

ا على واقعها عملي   المدرسة رؤيةوترجمة التمهين، 
 .المدرسي

، العظمى من الطالبات ات الغالبيةمستويارتفاع  •
معظم وفي ، الذي يحققنه في الدروس والتقدم المميز

التميز في توظيف األعمال الكتابية؛ نتيجة 
هذا،  وفق أنماط التعلم، اإلستراتيجيات الفاعلة،

 دروس اللغة اإلنجليزية من في بعض ما ظهر بخالف
 المقدمة التعليمية المساندة هافي تتفاوتالتي 

ذوات التحصيل  ، خاصة الطالباتللطالبات
 المنخفض.

الطالبات العالية بأنفسهن، وتوليهن األدوار ثقة  •
 ،القيادية البارزة، وقدرتهن على تحمل المسئولية

 في الحياة المدرسية.برز ومساهمتهن بحماس كبير 
تميز األنشطة الالصفية الثرية، وتنوع البرامج  •

التي تتوافق وميول الطالبات والمشروعات الريادية، 
 .واهتماماتهن

لمساندة األكاديمية والشخصية الرائدة، وا برامج الدعم •
بمختلف فئاتهن وأثرها البارز على تقدم الطالبات 

 الالتيا، خاصة الطالبات شخصي  و ا أكاديمي  التعليمية 
 .م غير العربيةلغتهن األ

ا عم   الكبير؛كسب رضا الطالبات وأولياء أمورهن  •
 تقدمه من خدمات متميزة.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
والتقييم الذاتي الدقيق الشامل والمستمر، ا وفق منظومة عمل، أساسها التخطيط اإلستراتيجي، ترجمة الرؤية عملي   •

 .وتوظيف نتائجه بصورة كبيرة في تحديد أولويات التحسين والتطوير

لمهارات الكبير لواكتسابهن  ،الوزارية االختبارات المدرسية، واالمتحاناتفي  مستويات الغالبية العظمى من الطالبات •
 . األساسية والمفاهيم والمعارف

ومساهمتهن بحماس ، العالية بأنفسهن، وتوليهن األدوار القيادية البارزة، وقدرتهن على تحمل المسئولية ثقة الطالبات •
 البارزة المدرسيةعزز من ذلك األنشطة دافعية بارزة نحو التعلم، و  كبير في الحياة المدرسية، وبمبادرات إيجابية،

 مثل: 
 ""بين الطالبات، وتشجيعهن  العلمي بنشر الثقافة والوعيوالقيام  ،بالطالبات المتفوقاتعنى ي  الذي  :نحالت العلوم

 على المشاركة في مواقف مختلفة في الحياة المدرسية.
 "عتماد على النفس.واالالمسئولية في نفوس الطالبات،  تحم ل تعزيزيعنى بالذي  "حلو نعيش بمسئولية 
 "والجوانب الشخصيةالقيم اإلسالمية عنى بتعزيزكلها ت  ": ورود بال شوك، و"حترمك رغم اختالفك عني"أ ، ،

 ق التفكير اإلبداعي.ائالسلوكية بطر  المشكالتحدوث والوقاية من 
  في البحث في استعارة القصص واالستفادة منهاالذاتية "قصة وعبرة": الذي أظهرت الطالبات فيه مساهماتهن. 
  :"الوالء، والمواطنة لدى الطالبات، عبر إنتاجهن لوحات فنية متميزة عن ي عنى بترسيخ و "وطني سيد األوطان

 الوطن.
  :"الصباحي  الطالبات على االنضباط في الحضوربتشجيع ويعنيان "ملكات الصباح"، و"اعذروني لن أتأخر

 أو تغيب. دون تأخير
ا، ا وتطورهن شخصي  والشخصية الرائدة، وأثرها البارز على تقدم الطالبات أكاديمي   ،الدعم والمساندة األكاديمية برامج •

 ومنها:
 "  ثراء خبراتهن وتوسعة مداركهن، وتحدي قدراتهن بتوجيههن البوابة التعليمية"؛ لتعزيز تعلم الطالبات إلكتروني ا، وا 

 ما تم تقديمه في الدروس، والواجبات اإللكترونية.المعززة للالطالع على األفالم التعليمية؛ 
  لحصول على الدرجات النهائية في ل"شيكات التفوق في العلوم"؛ لتحفيز الطالبات على المنافسة فيما بينهن

 العلوم.
  لهن. يدويةالعمال األطالبات صعوبات التعلم، في إنتاج مبدعة"؛ لتنمية مواهب "أنامل 
 "لغتهن األم غير العربية.تنمية المهارات األساسية، للطالبات الالتي ل؛ "ألف باء العربية"و "مقهى القراءة 
 .نجوم سكينة المضيئة"؛ لرعاية الطالبات المتفوقات والموهوبات في الرياضيات" 
  المستوى التحصيلي للطالبات ذوات التحصيل المنخفض. ": لرفعمًعا لتحقيق األفضلو""، مضيئة"درر 
  لرفع المستوى التحصيلي لطالبات وفق أنماط التعلم؛ بتطبيق إستراتيجيات مبتكرة  ت عنى: "تعليمية"ومضات

   صعوبات التعلم.
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 أشركن فيها الطالبات الموهوبات، وطالبات صعوبات "أنا أستطيع": مسابقات موهبة"،إشراقة ""تحدي التوائم"، و
 التعلم، وحققن فيها المراكز األولى.

قياس أثر المشروعات، والبرامج التحصيلية والسلوكية، وجميع الفعاليات، والمشروعات الريادية، كالبرامج العالجية  •
 مال الكتابية.واإلثرائية، وانعكاس أثر ذلك على مستويات معظم الطالبات في الدروس واألع

 
 

 التوصيات
 الممارسات التربوية المتميزة والمشروعات الريادية على أوسع نطاق، واالستفادة منها في مدارس مملكة البحرين.نشر  •

 الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس واألعمال الكتابية، في اللغة اإلنجليزية.مساندة  •

  .في الحلقة الثانية جميع المواد األساسيةالموارد البشرية، المتمثل في المعلمات األوليات ل نقص سد   •
 
  

  ممتاز"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

العمل  مجاالتارتقاء المدرسة الواضح في جميع  •
توى المرضي إلى المستوى من المس المدرسي
 .الممتاز

 دقة التقييم الذاتي، ومحاكاته للواقع المدرسي، وتركيزه •
وفق على األولويات في بناء الخطة اإلستراتيجية، 

مؤشرات أداء واضحة، وآليات دقيقة ومتكاملة للتنفيذ 
 .والمتابعة

في استمارة التقييم ما بين تقييمات المدرسة في التوافق •
 فريق المراجعة.الذاتي، مع األحكام التي خلص إليها 

إحداث تغييرات ي فالمتميز  القيادة المدرسية نجاح •
المتمثلة لتغلب على التحديات التي تواجهها، ابارزة، و 

 في:

  الموارد البشرية المتمثل في القيادة نقص
 في جميع المواد األساسية الوسطى

 المرافق التعليمية، بعض ، ونقص قدم المبنى
 المساحات المظللة، وقلة الصالة الرياضيةك

  الطالبات الالتي لغتهن األم غير العربيةحاجة 
قلة تواصل أولياء  في ظل   ،الدعم المستمر إلى

 .مع المدرسة أمورهن
ي تميزت بها األقسام الت فاعلية برامج التمهين •

تعليمية  إستراتيجياتوبروز في المدرسة، األكاديمية 
مبتكرة، ومشروعات تربوية ريادية، تراعى فيها أنماط 

الطالبات معظم مدارك  ةتوسعتساهم في التعلم، و 
 .العقلية وتتحدى قدراتهن  
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  المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

الطالبات في االختبارات المدرسية ت حقق  •
-2016واالمتحانات الوزارية في العام الدراسي 

، نسب نجاح مرتفعة في جميع المواد 2017
% في 100النهائية  الدرجةاألساسية تصل إلى 
 الغالبية العظمى منها.

فعة ت حقق طالبات الحلقة األولى نسب إتقان مرت •
%، 100% و63تراوحت ما بين ا، جد  ومرتفعة 

األول  :كان أعالها في اللغة اإلنجليزية بالصفين
والثاني، وأقلها في اللغة العربية بالصف الثاني، 
كما ت حقق طالبات الحلقة الثانية نسب إتقان مرتفعة 

ا في جميع المواد األساسية، تراوحت ما بين جد  
ونسب النجاح  %، وهي نسب تتوافق100% و77

 المرتفعة في الحلقتين.
المستويات  ،تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة •

العالية للغالبية العظمى من الطالبات في الدروس 
أكثر من ثالثة أرباع شك لت  التيالممتازة والجيدة، 

في دروس اللغة  الفتة ، وتمركزت بدرجة  الدروس
لصف العربية، وجميع دروس المواد األساسية با

السادس، في حين تفاوتت المستويات في بعض 
 دروس اللغة اإلنجليزية.

تكتسب الغالبية العظمى من الطالبات المهارات  •
ما في األساسية بصورة  بارزة في اللغة العربية، ك

الشفهي والكتابي، والقراءة الجهرية،  التعبيرين
كأسلوب التعجب،  ،وتوظيف التراكيب اللغوية

يكتسبن مهارات التفسير كذا ئية، و والقواعد اإلمال

، في العلومرف العلمية اوالتبرير والتجريب، والمع
وحاالت المادة وتحوالتها  ،النظام الشمسيكما في 

في الحلقة الثانية، إضافًة إلى تمي زهن في مهارات 
المفاهيم الهندسية التي الحساب الذهني، وتطبيق 

المشكالت بالصف السادس،  في حل  برزت 
خواص المجسمات  في تعرفجيد جاءت بمستوى و 

بالصف الثالث، وتصنيف األشكال ثنائية األبعاد 
مهارات هن بالصف الرابع، في حين ظهر اكتساب
مهارة الكتابة  اللغة اإلنجليزية متفاوًتا، ال سيما في

 .تينفي الحلق
تتبع نتائج الطالبات في األعوام الدراسية من عند  •

، يتبين 2017-2016إلى  2014-2015
نظام استقرار نسب النجاح في الدرجة الكلية في 

جميع المواد األساسية في الحلقة معلم الفصل، و 
 الثانية، وفي اللغة اإلنجليزية في الحلقة األولى.

 في الحلقتين الطالباتالغالبية العظمى من ت حقق  •
البرامج و  تقدًما بارًزا في الدروس واألعمال الكتابية،

الالتي  -المتفوقات خاصًة الطالبات  المدرسية،
، وطالبات صعوبات التعلم، الشريحة األكبريمثلن 

. وعلى والطالبات الالتي لغتهن األم غير العربية
الطالبات ذوات التحصيل  الرغم من تقدم

بالمستوى نفسه في  - وهن قلة - المنخفض
بمستوى أقل  البرامج المدرسية، إال أنهن يتقدمن

، واألعمال الكتابية، الدروسمن  عدد محدودفي 
 .خاصًة في اللغة اإلنجليزية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .واألعمال الكتابية بصورة  أكبر ،الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروستقدم  •

 .للطالبات في اللغة اإلنجليزية، خاصة مهارة الكتابة ساسيةالمهارات األ •
 
 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 حماس  مشاركتهن بو ثقة الطالبات العالية بأنفسهن،  •
تحمل على بارزة  ةقدر و كبير في الحياة المدرسية، 

، القياديةاألدوار تولي ، و بمبادرات إيجابية ةمسئوليال
فسحتي " فعالياتوتنظيم  قيادة الطابور الصباحي،ك

المعلمة "القيام بدور و  التعلم، مجموعات ةاديقو  "متعتي
 اللجان والفرق الطالبية،إضافة إلى  الطالبة"،

 ،مشروعات تنمية الشخصيةالمرشدات الصغيرات، و ك
 ."بمسئوليةنعيش  حلومثل: "

واالنضباط الوعي الطالبات بقدر عال  من تتصرف  •
، القويمفي سلوكهن ح و وضب ابرز اللذين الذاتي، 

ظهارهن  لزميالتهن ومعلماتهن،  احتراًما كبيًراوا 
شاركن وي المدرسة،أروقة على نظافة  تهنومحافظ
لقيم األخالقية، لفي المشروعات المعززة بفاعلية 

" عني اختالفك رغمحترمك أ"مثل:  ،والسلوك اإليجابي
يعبرن عن و  ،"شوك بالو"ورود  ،"نسمو بأخالقنا"و
حساسهن باألمان باستمتاعهن في األجواء المدرسية، إ

 .تنوع ثقافاتهنمن رغم على ال
عنه عبرن للهوية البحرينية،  بارًزاتبدي الطالبات فهًما  •

ها ب تزخر  إنتاجهن لوحات فنية متميزة عن الوطنب
وعززته  ،هاوأركانفضاءات البيئة المدرسية وممراتها 

؛ لترسيخ "وطني سيد األوطان" بمشروع المدرسة
عن  فضاًل  مفهومي الوالء والمواطنة لدى الطالبات،

دور بتفعيل  والقيمية لثقافة التراثيةلتجسيدهن 
مثل: "تراث وطني  ،، والفعاليات الوطنية"عةالمطو  "

" بتعلم القرآن  كبيرال هناهتمامو ، في األفق الرقمي 
 هتدي".ن ألقرآمشروع "باالكريم، كما في 

مدرسة في لإلى االمنتظم الحضور الطالبات تلتزم  •
الذي عززته المدرسة ببرامج و المواعيد المحددة، 

 ،"الصباحملكات عدة، مثل: " ومشروعات
 ."أتأخر لن ،اعذروني"و

ت ظهر الطالبات قدرة عالية على العمل باستقاللية،  •
ا في مواقف تعليمية ذاتي  ن تعلمه مسئوليةوتتحملن 

، البحثمثل:  ،مختلفة يعبرن عنها بصور عديدة
عبر  والتجريب العلمي، وتحليل القصص وتلخيصها

 . مشروع "قصة وعبرة"
 إيجابية، ويتمتعنظهر الطالبات أخالقيات عمل ت   •

فن اإللقاء بطالقة  عالية، كمهارة بمهارات تواصلية
في الدروس  ،والتفسير والتبرير، والنقد البناء، كبيرة

 ."نحالت سكينة" ةفرق كما فيوخارجها، 

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
التربوية المتميزة في تنمية الجوانب الشخصية للطالبات، والعمل على تطويرها؛ حفاًظا  الممارساتاالستمرار في  •

 .على المستوى المتميز
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

تعليم وتعلُّم أساليب و ت وظ ف المعلمات إستراتيجيات  •
 ركز على الطالبة كمحوري  ، فاعاًل  توظيًفا متنوعة

للعملية التعليمية، مثل: التعل م باللعب، وتمثيل 
 شارك"، - زاوج – و"فكر، والتعل م التعاوني، راألدوا

إضافًة إلى استثمارهن األمثل للموارد التعليمية 
والسبورات الصغيرة،  ،كالنماذج المحسوسة ،المتاحة

 هنفيتوظواستفادتهن من أركان البيئة الصفية، و 
مثل:  ،التقنيات الحديثة بما يتوافق وأنماط التعل م

العروض اإللكترونية، واألناشيد، واألفالم التعليمية، 
 توظيفها اإلستراتيجيات تفاوتبعض ن فاعلية أ غير
 دروس اللغة اإلنجليزية. بعضفي 

المعلمات دروسهن بصورة  الغالبية العظمى من ت دير  •
 ،المميز ومنتجة، حيث التخطيطمنظمة، وهادفة، 

ضوح أهداف التعلم التي تشاركنها الطالبات، و و 
األنشطة االستهاللية وتوظيف الربط بفاعلية، و 

إلى جانب االستثمار األمثل للوقت من حيث  الشائقة،
المنطقي في االنتقال بين والتسلسل التدرج في الشرح، 

  .جزئيات المادة العلمية وأنشطة التعلم
ز المعلمات أداء الطالبات  • فيهن روح بثثن وت  ت عز 

التعزيز ، كتحفيز متنوعة ومتميزةأساليب التنافس، ب
ألقاب ، و صفيقالمعنوي: بالعبارات التشجيعية والت

، "ملكة اإلمالءو"، "القراءة ةملك"مثل:  التمي ز،
 "التفوق شيكات"، والهدايا الرمزيةوالتعزيز المادي: ب

، عالوًة على التكريم بالدرجات والنجوم في العلوم في
 المجموعات. قسبا

، بتوظيف في الدروسالمعلمات أداء الطالبات ت قي م  •
كالتقويم التكويني المستمر أساليب تقويم متنوعة، 

الشفهية والتحريرية، الفردية والجماعية، بأنماطه 
فضاًل عن تفعيل أدوار الطالبات في ذلك بالتصويب 
الذاتي، وتقويم األقران، وي ستفاد من نتائج ذلك كله 

في تلبية االحتياجات التعليمية المختلفة بدرجة  كبيرة  
ة لهن في الغالبية للطالبات، وتقديم المساندة التعليمي

في اللغة  عدا الدروس المرضية، العظمى من الدروس
ندة التعليمية فيها المساالتي ظهرت ، اإلنجليزية

لطالبات ذوات التحصيل خاصًة لبصورة  أقل، 
 .المنخفض

بأنشطة  تعليمية  متنو عة  في المواقف  الطالباتت كلَّف  •
ت كلَّفن و منها األنشطة الجماعية والفردية،  ،التعليمية

متمايزة تتحدى قدراتهن المختلفة  بواجبات منزلية
متابعتها بالتصحيح المنتظم،  بصورة  فاعلة، ويتم

الدقيق في معظمه، وتقديم التغذية الراجعة بصورة  
 البوابةعن توظيف بعض المعلمات "فضاًل مستمرة، 
؛ إلثراء ما يتم تقديمه في الدروس، وتوسعة "التعليمية
 الطالبات العقلية.مدارك 

على تنمية مهارات التفكير العليا  المعلمات تحرص •
عبر متميزة، كالعصف الذهني بطرائق لدى الطالبات 

، وتوظيف مهارات النهاية طرح األسئلة مفتوحة
في تفسير حركة الكواكب في كما االستقصاء والتنبؤ 

مداراتها، والمقارنة بين حاالت المادة في العلوم، 
في  الهندسية في حل المشكالتالمفاهيم تطبيقات و 

  .الرياضيات
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .بصورة  أكبراللغة اإلنجليزية دروس طالبات ذوات التحصيل المنخفض في المقدمة لل التعليمية المساندة •

 
 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 الحكم مبررات
 

 هاطالباتلالتعليمية شخص المدرسة بدقة االحتياجات ت   •
في البرامج منهن تشارك المتفوقات و بمختلف فئاتهن، 

"نجوم  :اإلثرائية والمشروعات الريادية، كمشروعي
، ويتم احتضان "العلوم"نحالت ة المضيئة"، ونسكي

"إبداعات  :، مثلعدة برامج ومشروعات الموهوبات في
، "أنامل مبدعة"ورتقي"، أ"بموهبتي وحاسوبية"، 

"تحدي  :مسابقتيمسابقات متنوعة، كفي يشاركنهن و 
الالتي حققن فيها المراكز  "،موهبة شراقةإ"و "،التوائم
 .األولى

بدعم  تحظى الطالبات ذوات التحصيل المنخفض •
 درر" :يكمشروع، عدة مشروعاتعبر مميز 
الطالبات تتلقى و "، األفضل لتحقيق مًعا"، و"مضيئة

أثبت جودته ا دعمً  الالتي لغتهن األم غير العربية
المشروعات الريادية ، عبر هنالعالية في تقدم

، فضاًل "القراءة"مقهى و "،العربية باء ألف": يكمشروع
في برنامج صعوبات المميزة  ستراتيجياتإلاتفعيل عن 

مشروع  :مثل، أنماط التعلم الذي يراعى فيهالتعلم 
 أنامسابقة "في مشاركتهن "ومضات تعليمية"، و 

عالوة على  ،األول زالمرك فيها قنالتي حق ،"أستطيع
 .سمعيةالعاقة ات ذوات اإلطالبلالدعم المميز ل

احتياجات الطالبات لبي المدرسة بخدماتها المتميزة ت   •
"تحقيق  الرياديعبر مشروعها ، والعينيةالمادية 

الشخصية و  الصحيةلجوانب تتابع بدقة او منية"، أ
متابعتها المتميزة لحالة الصمت ك، لهن والسلوكية
 . االختياري

جميع وميول واهتمامات خبرات  ةالمدرستثري  •
، واسعة النطاقألنشطة الالصفية االبرامج و بالطالبات، 

 المدرسية، اللجانالفعاليات و كمشاركتهن في 
، المتنوعةاألسابيع التربوية و كالرياضة، والموسيقى، 

 اللغوي". اإلثراء"أسبوع ك
توفير بيئة في الجودة عالية  متابعاتتقوم المدرسة ب •

من والمحافظة على سالمة طالباتها، صحية آمنة، 
، خالءاإلصيانة مبانيها، والتدريب على عملية حيث 

الصحية والمشروعات  الفعالياتالعديد من وتنفيذها 
ركز مفعيل وت، "ني حياتك معنالو  كمشروع " ،المتميزة

 اللياقة البدنية.
التهيئة ، عبر برامج الجدد تهيئ المدرسة طالباتها •

استقبال الطالبات : مثل ،الترفيهيةحافلة بالفعاليات ال
والترحيب بهن في مركز مصادر التعلم، وتقديم الهدايا 

في بالتعاون مع عضوات المجلس الطالبي ، و لهن
الصف الثالث، تنظيم الزيارات الصفية لطالبات 
وتطبيق ، التالية وتعريفهن أنظمة وقوانين المرحلة

ين الثالث والسادس، إضافة إلى برنامج "إنجاز" للصف
 .الزيارات الميدانية للمدارس اإلعداديةيوم المهن و 

بصورة لطالبات لالمهارات الحياتية المدرسة تعزز  •
بإجراء التجارب ، خالل المواقف التعليمية، الفتة

، حول األغذيةإعالنات العلمية في العلوم، وتصميم 
تركيزها على بناء و  .المشكالت، وتمثيل البيانات وحل  

كصديقات  ،في اللجان المتعددة ةالقيادي الشخصيات
 .لكترونيإلاوفريق التعلم  ،المكتبة
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
    تعزز الجوانب الشخصية واألكاديمية للطالبات.إلى  الهادف تقديم الدعم المميزفي  االستمرار •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تركز رؤية المدرسة التشاركية على التميز واالرتقاء  •
تمكنت القيادة المدرسية من ترجمتها قد بالوطن، و 

أحدثت و ، افوق التوقعات كثيرً تا في واقعها بصورة عملي  
 ارتقاًء متميًزا في جميع مجاالت العمل المدرسي.

لكافة بالدقة والشمولية  المستمر يتصف التقييم الذاتي •
وقد برامجه ومشروعاته، مجاالت العمل المدرسي، ب

شاركت فيه جميع منتسبات المدرسة، واستفادت من 
نتائجه في تحديد أولوياتها للتحسين والتطوير، وبناء 
خطتها اإلستراتيجية وفق مؤشرات أداء واضحة، 

للتنفيذ والمتابعة عمل وآليات دقيقة ومتكاملة ومنظومة 
 مستوى نقلة نوعية فيساهم في تحقيق المستمرة؛ مما 

 .ئهاأدا
في جميع المجاالت في تقييمات المدرسة توافقت  •

إليها  ص  ل  استمارة التقييم الذاتي، مع األحكام التي خ  
 .فريق المراجعة

منتسباتها معاملًة مهنية  العلياالمدرسية عامل القيادة تت •
 نحتضت، و لهمهن نحو العمل الدؤوبت  ، و راقية

مبادراتهن، واعتمادها مبدأ التشاركية، والعمل بروح 
عدادها الفريق  تفويضها بقيادية، فئات الواحد، وا 

 مهامبعض البللقيام المعلمات ذوات الكفاءة منهن 
لمواد لالمعلمات األوليات ا لنقص التنسيقية سد  

عبر  والتحفيزاألساسية، فضاًل عن تقديمها التشجيع 
 ة".نامج "متميزات سكينبر 

لتقييم جودة  ؛تطبق القيادة العليا منهجية منظمة ودقيقة •
، إذ يتم بدقة تشخيص التمهين ، وتوطينالتعليم والتعلم

وتلبيها عبر حزمة كبيرة ، احتياجات المعلمات التدريبية

من الورش التدريبية الداخلية والخارجية، مثل: "الدعم 
والمساندة داخل الصفوف"، و"إدارة الوقت"، و"األعمال 

في "مركز  الكتابية"، إضافة إلى الجلسات التطويرية
الزيارات التبادلية، تنفيذ ، و بالمدرسة التطوير والتدريب"

قياس " كمشروع ،مشروعاتها الرياديةبرامجها و وتطبيق 
 ."التحصيلية والسلوكية اتعو أثر المشر 

بكفاءة  التعليمية، ومرافقها توظف المدرسة مواردها •
وتهيئ عالية، كمركز مصادر التعلم، والمختبرات، 

 من رغمعلى ال وجاذبةبصورة متنوعة  التعليمية البيئات
كالصالة الرياضية، حيث بعضها، ر فاتو وعدم قدمها، 

وظللت  غرفة للرياضة،مرافق بديلة، كخصصت 
، وأنشطة ؛ لتنفيذ دروس التربية الرياضيةالساحات
 .الفسحة

تتواصل المدرسة بفاعلية عالية مع المجتمع المحلي؛  •
والشئون  التعاون مع وزارة العدلكإلثراء تعلم الطالبات، 

محاضرة "الصحبة الصالحة"،  تقديمفي ، اإلسالمية
تتواصل و ، تنفيذ عمليات اإلخالءفي الدفاع المدني و 

للمشاركة   ؛بشكل بارز مع الطالبات وأولياء أمورهن
 التربوي اللقاءكفي الفعاليات والمشروعات المدرسية، 

تنفيذ ، و بعنوان "أسرتي تشارك مدرستي" المطور
عها يوتشج ،"مع أمي"مشروع ك، عدة مشروعات

احتفاالت المشاركة في في  مبادرات مجلس األمهات،
، وتنفيذ برنامج "فطوري البحرينية" المرأة" العيد الوطني

كتشجيع الطالبات لمقترحاتهن تستجيب كما ، مع أمي"
مسابقة لوتخصيص ركن على القراءة واالطالع، 

  .لنرتقي" ؛"نبدع
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .في تطبيق الممارسات اإلدارية والتربوية والفنية الهادفة للحفاظ على المستويات المتميزة االستمرار •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 االبتدائية للبناتسكينة بنت الحسين  اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Sakeena Bint Al-Hussain Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1966 سنة التأسيس
 306مجمع   -602طريق   -48مبنى  العنوان

 رأس رمان/ العاصمة المدينة/ المحافظة 
 17535319 الفاكس 17531302 17534840 أرقام االتصال

 sakeena.pr.g@moe.gov.bh للمدرسةالبريد اإللكتروني 
 - الموقع على الشبكة
 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 
 113 المجموع 113 اإلناث - الذكور عدد الطلبة
 .معظم الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسطتنتمي  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنيات 5إداريات، و 6 عدد الهيئة اإلدارية
 23 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنة ونصف المدرسةفي  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(

mailto:sakeena.pr.g@moe.gov.bh
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في: 2018-2017في العام الدراسي تعيينات جديدة  •
 معلمة نظام معلم الفصل –
 معلمة لغة عربية –
 معلمة لغة إنجليزية –
 .اجتماعي اختصاصية إرشاد –

 تمثلت في: الماضي تعيينات جديدة في العام الدراسي •
 مديرة مدرسة –
 مساعدةمدرسة مديرة  –
 اختصاصية صعوبات تعلم. –

 


