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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 قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واألوقد  مراجعين، خمسة

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

 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  ودقة التقييم ي، التخطيط اإلستراتيججودة عمليات
آليات وضوح الذاتي في تحديد أولويات التحسين، و 

قيادة المدرسية، وعملها وعي الالمتابعة، فضال عن 
ضمن منظومة عمل تشاركية، ومحفزة ساهم ذلك 
كله في ترجمة رؤية المدرسة بصورة جيدة في جميع 

 مجاالت العمل المدرسي.

 ب النجاح المرتفعة في توافق نسب اإلتقان مع نس
 تعكس مستوياتوالتي المواد األساسية،  معظم

 ،الدروس ثلثيأكثر من في الجيدة  الطالبات
 .نظام معلم الفصل دروس خاصة

 فاعليةثقة و ب، ومشاركتهن واعيال سلوك الطالبات 
في الحياة المدرسية؛ عززته المدرسة بحزمة من 

برامج الدعم و  والالصفية، ،الصفية األنشطة

 ؛والشراكة المجتمعية الفاعلة، الشخصي المتنوعة
 رضا الطالبات وأولياء أمورهن. أثمرت

 تعلم التعليم و الستراتيجيات الفاعل إلتوظيف ال
 التوظيف المتفاوتة، و الجيدفي الدروس  متنوعةال
التي شكلت ثلث الدروس ، الدروس المرضيةفي  لها

أغلب الرابع، و لصف دروس ا تقريبا، وتركزت في
لتفاوت  ا؛ نظرً دروس اللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية

الستفادة من نتائج إدارة وقت التعلم، وا فيالمعلمات 
 .بفئاتهن المختلفة تالطالبا التقويم في مساندة

  الدعم األكاديمي الجيد المقدم للطالبات بفئاتهن
المقدم  األقل باستثناء الدعم ،التعليمية المختلفة

في البرامج  طالبات ذوات التحصيل المنخفضلل
 .ا لتفاوت آليات الدعم؛ نظرً المدرسية

 

 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  كافة مجاالت العمل المدرسي، واالستفادةلفاعلية عمليات التخطيط اإلستراتيجي المبني على تقييم ذاتي دقيق وشامل 

 من نتائجها في تحديد أولويات التطوير.

 في الحياة المدرسية.بثقة وحماس ومشاركتهن  ،سلوك الطالبات الواعي 

  والالصفية المتنوعة  ،، واألنشطة الصفيةالتعليمية المختلفة فئاتهنببرامج الدعم الشخصي الفاعلة المقدمة للطالبات
 المتالئمة مع رغباتهن وميولهن.

 ية للقيادة المدرسية في بث روح الحماسة بين منتسباتها، وتفويض الصالحيات.الممارسات اإليجاب     
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 التوصيات
  على: -بصورة أكبر  -تطوير عمليتي التعليم والتعلم وصوال للتميز، بالتركيز 

 اللغة اإلنجليزية مهاراتخاصة  ،تنمية مهارات الطالبات األساسية ‒
 استثمار وقت التعلم ‒

 .، خاصة الطالبات ذوات التحصيل المنخفضنتائج التقويم في تلبية احتياجات الطالبات التعليميةاالستفادة من  ‒

  خاصة  ،المختلفة في البرامج المدرسيةبفئاتهن التعليمية في دعم الطالبات  -بصورة أكبر  -اتباع آليات واضحة
 الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.

 المتمثل في المعلمات األوليات لألقسام: نظام معلم الفصل، واللغة العربية، واللغة  والمادية سد نقص الموارد البشرية
   رياضية.الصالة الاإلنجليزية، والعلوم، و 

 

 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
  شمولية التقييم الذاتي، وسالمة بناء الخطط

العامة الفاعلية المدرسية ساهم في ثبات حكم 
في المستوى الجيد، والتقدم في مجالي: التطور 
الشخصي والمسئولية االجتماعية، والتمكين 
وتلبية االحتياجات الخاصة، من المستوى 
المرضي إلى المستوى الجيد، مقارنة بأحكام 

 قة.المراجعة الساب
  تطابق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم

الذاتي مع األحكام التي توصل إليها فريق 
المراجعة في الفاعلية العامة، والقدرة 

األكاديمي،  االستيعابية، ومجال اإلنجاز

بواقع درجة واحدة في المجاالت واختالفها 
 األخرى.

  الممارسات الجيدة للقيادة المدرسية، ونجاح
في مواجهة التحديات التي تعترضها المدرسة 

 : التالي والمتمثلة في
لمنتسباتها، وضمان اآلمنة توفير البيئة  ‒

 لطالباتها آمن   انصراف  
نقص الموارد البشرية والمادية المتمثل في  ‒

المعلمات األوليات لجميع المواد 
 .األساسية، والصالة الرياضية
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  المخرجاتجودة 
 

 جيد" األكاديمي اإلنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  المواد في  نسب نجاح مرتفعة طالباتالتحقق
، 2019-2018 الدراسي لعامافي  األساسية

جاء أقلها في  ،%100% و89تراوحت ما بين 
 بالصف السادس االبتدائي.الرياضيات 

 تراوحت  ،اتقان مرتفعة جد  إنسب  تحقق الطالبات
نسب النجاح  توافقت معو %، 98% و70ما بين 

 اإلتقان نسبعدا  في معظم المواد األساسية،
السادس المتوسطة في اللغة اإلنجليزية بالصف 

 ،بالصفين الخامس، والرياضيات %54والتي بلغت 
على  ،%51و %54السادس، حيث بلغت و 

 الترتيب.

 ا مع تقان المرتفعة جد  إلوا ،تتوافق نسب النجاح
مستويات الطالبات في الدروس الجيدة، والتي 

وتركزت في دروس ، أكثر من ثلثي الدروسشكلت 
في الفصل، ودروس الصف السادس، معلم نظام 

مع مستوياتهن في الدروس المرضية حين تتفاوت 
 الرابع.في الصف التي تركزت 

  والمعارف المهارات  الحلقة األولىتكتسب طالبات
في دروس نظام معلم  يدةاألساسية بصورة ج

 ،، كالمهارات اللغوية في القراءة الجهريةالفصل
الشفهي والكتابي، وتمييز الظواهر  ينوالتعبير 

تمثيل ك ،اللغوية، وكذلك يكتسبن المهارات الحسابية
 ، واستعمال خصائص الجمع. عداداأل

 المهارات األساسية في  أغلب تكتسب الطالبات
جاء أفضلها بالصف  ،جيدةالحلقة الثانية بصورة 

فعل البناء  كتوظيف القواعد النحوية فيالسادس، 
يجاد المعتل اآلخر، وتقدير ناتج الضرب،  األمر وا 

كتمييز  ،المهارات العلميةو  ،المنوال في الرياضيات
بعضها  يكتسبن في حينوظائف الجهاز الهضمي، 

 في -بصورة أفضل  -ظهرت ، متفاوتةبصورة 
 ،والمهارات الحسابية ،مهارة تمييز المذكر والمؤنث

 ،المفاهيم العلميةو كتنظيم البيانات في الجداول، 
اكتساب مفاهيم في وبصورة أقل ، كمفهوم الهضم

 خاصة مهارة الكتابة. اللغة اإلنجليزية، مهاراتو 

  تحقق الطالبات على مدى األعوام الدراسية من
ا في رارً استق ،2019-2018إلى  ،2016-2017

مع  ،األساسيةفي المواد نسب النجاح المرتفعة 
 تذبذبها في اللغة العربية بالحلقة األولى. 

  الدروس  أغلبتتقدم الطالبات بصورة جيدة في
، خاصة في نظام معلم الفصلواألعمال الكتابية، 

، وبصورة اللغة العربية والرياضيات في لكوكذ
ا ا متفاوتً مناسبة في العلوم، في حين يحققن تقدمً 

 اأم   وأعمالها الكتابية. ،اإلنجليزيةفي دروس اللغة 
، وطالبات صعوبات التعلم الطالبات المتفوقات

الدروس والبرامج الخاصة  فيتقدمن بصورة جيدة في
ذوات التحصيل  الطالبات في حين جاء تقدم  ، هنب

 .اتً متفاو  -وهن قلة  - المنخفض

 مهارات التعلم بصورة جيدة، الطالبات تكتسب 
مهارات اللغوية والقرائية في اللغة العربية، كال

على حل المشكالت، والتعلم  جيدةويظهرن قدرة 
وتفعيل دور  ،الذاتي بإجراء التجارب العلمية

، واكتساب المهارات التكنولوجية، الباحث الصغير""
من خالل توظيف أدوات السبورة الذكية، وتفعيل 

. "إشراقات رقمية"و ،"زهور التكنولوجيا"مشروع 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  اللغة اإلنجليزيةمهارات األساسية بصورة أكبر، خاصة في المواد مهارات الطالبات. 

 الكتابية والبرامج. واألعمال الدروس المنخفض في التحصيل ذوات التقدم الذي تحققه الطالبات 

 

 

  جيد"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 الطالبات السلوك القويم واالنضباط الذاتي؛  تتمثل
ا باألمن النفسي، كما األمر الذي أضفى شعورً 

بحقوقهن وواجباتهن، ويظهرن ا كبيرً  اوعيً يبدين 
إيجابي ا لألنظمة المدرسية، ويتعاملن بشكل مً ااحتر 

ا لمعلماتهن ا كبيرً مع متطلبات الدراسة، ويبدين تقديرً 
من منظومة متميزة المدرسة بهن؛ عززته اتنيوقر 

 لالحتفاء ؛الطالبة المثالية""مثل:  البرامج،
 ؛"كنوز الحكمةا، و"ا ودراسي  سلوكي  منهن بالمتميزات 

 لتنمية القيم السلوكية. 

  تلتزم الغالبية العظمى من الطالبات بالحضور
بما  ، وفي المواعيد المحددةإلى المدرسةالمنتظم 

عززته  ؛الواقعة بين اإلجازاتيام األفي ذلك 
"النحلة كمشروع  شروعات فاعلة،المدرسة بم

  بتسمي أنِت في سلماباد".ا، و"النشطة"
   اعتزاًزا ا، ويظهرن ا واضحً ا وطني  تبدي الطالبات حس

 بمساهماتهن المتنوعة فيهن البحرينية، تِ ي  وِ به  
السالم  هنوترديد الطابور الصباحي،أنشطة 

ات فعاليال مشاركتهن فيو  الوطني بحماس،
"، إضافة انتمائي"حب وطني سر  المدرسية، مثل:

اليوم الرياضي ك ،األخرى الفعاليات الوطنية إلى
 مثل: ،اإلسالميةلتزمن بالقيم يكما ، البحريني
عالوة على تحملهن  و"االحترام"، "التعاون"

في تنظيف  تطوعهنالمسئولية االجتماعية، ك
  "ساحل بالج الجزائر".

  في الحياة المدرسية بثقة  معظم الطالباتتساهم
في ة قياديال بتوليهن األدوار وحماس كبيرين؛

أنشطة  تهنقيادو  ،المعلمة" الطالبة"دور ك ،الدروس
وبمشاركتهن الفاعلة في الطابور الصباحي، 
وما تتضمنه من فعاليات  ،األسابيع الثقافية لألقسام

 ،اللجان الطالبية أدوارهن في فضال عنمتنوعة، 
و"المجلس الصغيرة"،  رشدةمثل: "زهور تكنو" و"الم

في حماًسا واضًحا  معظمهنتظهر كما الطالبي"، 
قدرتهن  تبرزحيث  ،في الدروس التعلمإقبالهن نحو 

 .حل المشكالت، وتبرير اإلجابات علىالجيدة 
 يتمتعن، و شكل وديتتواصل الطالبات فيما بينهن ب 

في  مناقشاتهن ا علىنعكس إيجابً ي ،بتجانس واضح
وفي  في أنشطة الفسحة، نوتفاعله ،الدروس

ومن ا، دراسي  مبادراتهن الذاتية لمساعدة زميالتهن 
المخولة باستطالع  خالل أعمال اللجان المدرسية

 ."التقويمات لجنة"مثل:  ،اآلراء

 بيئي، الصحي و ال وعيبالالطالبات معظم  تتحلى
يبدين على نظافة مرافق المدرسة، كما  بحرصهن

؛ عناية بنظافة مظهرهن وملبسهن، وسالمة غذائهن
"دقيقة  برنامجعززته المدرسة بالبرامج الفاعلة كـ

 لصحتك".

  جمع في تتمتع معظم الطالبات بقدرات تنافسية
 الحلول تقديمو  ،كتابة البحوثو  ،المعلومات
ابتكار أفكار على  تهنقدر  فيكما  ،المبتكرة
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 وتوظيف التكنولوجيا في البرامج المدرسيةللتدوير، 
مراكز متقدمة  يحققنو  ،إلنتاج قصص إلكترونية

 شاعر" ياألول ففي المسابقات التنافسية، كالمركز 
."تحدي العباقرة"في  لثالثاالمركز ، و "المليون

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 وتقديم الحلول واألفكار المبتكرة داخل الصفوف بصورة أكبر. ،قدرة الطالبات على التنافس 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 جيد" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 يةتعلم يةتطبق معظم المعلمات إستراتيجيات تعليم 
كالتعلم التعاوني، وتمثيل األدوار، والتعلم  ،تنوعةم

كمسابقات األلعاب القرائية مثل: "ابحثي  ،باللعب
محوَر جعلت الطالبات ، "القرص الدوار"و ،عني"

فيما يزيد عن ثلثي الدروس، كما العملية التعليمية 
، والصف السادس ،دروس الحلقة األولىمعظم في 

لربط، كالربط بالتربية الفاعل لتوظيف الفضال عن 
اإلسالمية بذكر آيات تحتوي فعل أمر، والربط 

 كأشكال التاء في نهاية الكلمة. ،بالخبرات السابقة

 والبيئة  توظف معظم المعلمات الموارد التعليمية
الطالبات نحو التعلم  دافعيةفي إثارة  فيةالص

كالعارض اإللكتروني، والسبورة الذكية، والكاميرا 
 الوثائقية. 

  المعلمات دروسهن بصورة منظمة، معظم تدير
بين  حيث اإلرشادات الواضحة، واالنتقال السلس

، يراعي أنماط التعلم تخطيط جيد نتيجة ؛األهداف
والنجوم  ،المتنوعةفضال عن تحفيزهن باأللقاب 

التصفيق، إال أن إدارة وقت التعلم في بعض و 
خاصة المرضية تأثرت باإلطالة في  ،الدروس

كالهدف األول على حساب  ،بعض جزئيات الدرس
، أو في الوقت المحدد إلنجاز سالهدف الرئي

األنشطة الكتابية، كما ظهرت السرعة في االنتقال 
 من نشاط إلى آخر.

  التقويمَ  -في الدروس الجيدة  -توظف المعلمات 
في تلبية احتياجات معظم  والفاعلَ  المتنوعَ 

الفردي منه  ،والتحريري هيالشفالتقويم ك ،الطالبات
والجماعي، وتقويم األقران، والتقويم بالمالحظة في 

إجراء التجارب العلمية، إال أن االستفادة من نتائجه 
اتهن في تلبية احتياجات الطالبات على اختالف فئ

تفاوتت في الدروس المرضية، من حيث مساندة 
الفئة  الطالبات ذوات التحصيل المنخفض، وهن  

نتيجة االعتماد على مساندة  ؛الصفوفباألقل 
دون متابعة المعلمة لذلك،  "الطالبة المعلمة"

والسرعة في عرض اإلجابات قبل إتمام الطالبات 
  لها.   

  تتابع المعلمات أنشطة التعلم بالتصحيح شبه
المنتظم، والدقيق في معظمه، والمعزز بالدرجات 
وعبارات التحفيز، وبصورة أفضل في أعمال الحلقة 
األولى، إال أن التغذية الراجعة تفاوتت في مدى 

تطوير؛ لعموميتها ال وتركيزها على جوانبفاعليتها 
لى قلة توجيهات، عالوة عالأو اقتصارها على 

تشير االمتحانات كما  ،المتابعة لما بعد التصحيح
   .إلى دقة تصحيحها في معظم المواد

  تنمي المعلمات مهارات التفكير العليا لدى الطالبات
 التعليل واالستنتاج،بتقديم أنشطة تشجعهن على 

القواعد النحوية، إضافة  استنتاجكتبرير اإلجابات، و 
 ن التعليمية المختلفة،بفئاته لتحدي قدرات الطالبات

إلى ، كما في تكوين أكبر عدد ممكن من الجمل
 ا. ا ذهني  جانب توجيه األسئلة التي تتطلب عصفً 

 لوجيا التفاعلية و توظف معظم المعلمات التكن
بصورة جيدة من خالل توظيف أدوات التمكين 

الفرص للطالبات  يحتتو  ،(QR)مثل: الرقمي 
، البحث اتعملي فيتوظيف مهاراتهن التكنولوجية ل

الحلقة  تطالبادى الجيدة لقدرة الظهرت  حيث
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األولى على استخدام السبورة الذكية، وفي إعداد 
 Storyالقصص اإللكترونية بتوظيف برنامج )

Jumper.) 

  ضمن كفايات متمايزة تقدم معظم المعلمات أنشطة
راعى فيها التدرج من حيث الصعوبة، ي   ؛المنهج

إال أنها جاءت موحدة في ، المختلفةوأنماط التعلم 
 . ، كأعمال اللغة اإلنجليزيةاألعمال الكتابية بعض

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 إدارة وقت التعلم بصورة أكبر.   

 خاصة الطالبات ذوات التحصيل بصورة أكبر االستفادة من نتائج التقويم في تلبية احتياجات الطالبات التعليمية ،
 .المنخفض

 

 

 جيد" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

  لمعظم فئات تلبي المدرسة االحتياجات التعليمية
لطالبات بصورة فاعلة، بتنفيذ المشروعات والبرامج ا

بثقة"؛ لرفع "تحدي  والعالجية، مثل: ،اإلثرائية
 الطالبات التحصيلي، و"استثمر وقتك" ىمستو 

المتفوقات  عزز مشاركةوتمتحانات، ا لالاستعدادً 
"تحدي القراءة" في اللغة  بالمسابقات المتنوعة مثل:

كما تقدم الدعم الجيد لطالبات صعوبات  العربية،
"فراشات التحدي"، في حين  التعلم في برنامجهن

ات التحصيل المنخفض يتفاوت دعم الطالبات ذو 
 منتظمةالبرامج الو  ،دعمالآليات  نقصفي ظل 

 .بهنخاصة ال

 هاالمدرسة االحتياجات الشخصية لطالبات وفرت 
 المادية،العينية و بتقديم المساعدات  ،بصورة متميزة

تنفيذ مشروعات إبداعية متنوعة تعزز سلوكهن و 
" ؟و"لمن الكأس "كلنا مسئول"، :، مثلاإليجابي
اآلمن  االستخداموترشدهن نحو  االحترام"،و"بنك 

بتفعيل البرامج مثل: "احذروا الغرباء"،  نترنتإلل

الخاصة ومتابعتها حاالت الدراسة  علىعالوة 
جراء البحوث اإلجرائية لحل بعض، بشكل دقيق  وا 
 إضافة إلى تقديم الصباحي،كالتأخير  ،المشكالت

 التوعوية سلسلة من المحاضرات اإلرشادية
فن "و "سن البلوغمثل: " للطالبات وأولياء األمور

طالباتها المدرسة تهيئ كما  ."التعامل مع المراهقين
، وعند استقبالهن بداية العام التحاقهن بهاالجدد قبل 

 ،كثيرة تخلله فعالياتت، ضمن برنامج تهيئة مكثف
ويشارك فيه أولياء  ،سينما القيم، ومسرح العرائسك

ساهم في يمما األمور وطالبات الحلقة الثانية؛ 
 في المدرسة.السريع استقرارهن 

 واهتماماتهن  تثري المدرسة خبرات طالباتها
لك التي يقدمها ومواهبهن باألنشطة المتنوعة، كت

 مشروع "افتح يا ضمنمركز مصادر التعلم 
 وتقدم البرامج المنوعة، لدعم الطالبات سمسم"،

وتفعل أركان الموهوبات مثل: "موهبتي تميزني"، 
لتنمية  ؛"ركن الحكواتي" :مثل ،الفسحة المتميزة
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 ،المدرسيةاللجان أنشطة و  مهارات اإللقاء والتمثيل،
كما ، والمسعفات الصغيرات ،يةلوجو التكن كاللجنة
المحلية،  مراكز متقدمة في المسابقاتيحرزن 

إضافة إلى "فن الطفل"،  مسابقة كالمركز األول في
"المتحف الزيارات الميدانية، كزيارة القيام ب
تهيئة طالبات الصف الثالث  يتمكذلك و ، العسكري"

عبر برنامج "يوم في حياة رابع"، وتنظيم برنامج 
لطالبات  (Skype)عبر برنامج حواري مفتوح 

مدرستهن للتعرف على  ؛الصف السادس
  .اإلعدادية

 هاصحية آمنة لمنتسباتها، بتفعيل توفر المدرسة بيئة 
ونظافة صيانة  هاتمتابعو  ،لجنة الصحة والسالمة

الحاالت المرضية ومتابعتها،  هاوحصر  ،رافقهام
"صحة  المحاضرات الصحية، كمحاضرة هاقديموت

السالمة "مشروع  نفيذهاوت الفم واألسنان"،
 أقصى درجات الهادف لتحقيق "،المرورية

 .لطالباتهامن اآل االنصراف

 كالتشتت  ،ذوات اإلعاقة طالباتها تساند المدرسة
، بما يضمن اندماجهن جيدةً  الذهني مساندةً 

وتعلمهن، كمشاركتهن في برنامج "ابتسمي أنت في 
 بالشهادات والهدايا.، وتكريمهن سلماباد"

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  التعليمية للطالبات ذوات التحصيل المنخفض بالبرامج العالجية االحتياجاتتلبية.
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

 التطوير على  هاز يتركو  المدرسةرؤية  تشاركية
، ةتمت ترجمتها بصورة إيجابيوالتي ، واإلنتاجية

محافظة المدرسة على جودة أدائها  أثمرت حيث
ارتقائها مع  ،مجاالت العمل المدرسي معظم في

في مجالي التطور الشخصي والمسئولية 
 .الخاصة تلبية االحتياجاتوالتمكين و  ،االجتماعية

  وعي القيادة المدرسية بالواقع المدرسي، وجوانب
ا إلى إلى تطوير، استنادً  اجتحتالقوة، وتلك التي 

دوات األ باستخدامتقييمها الذاتي الشامل لواقعها، 
، واستمارات (SWOT)كتحليل الواقع  ،التقييمية

مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، إضافة إلى 
األمر الذي أثر  ؛توصيات تقرير المراجعة السابقة

 طالمتراب بناءالا في تحديد أولوياتها للتحسين، و إيجابً 
بمؤشرات أداء  خطط األقسام، و اإلستراتيجية ةلخطل

يتم متابعتها، وقياس أثرها حيث دقيقة في معظمها، 
  فريق التحسين الداخلي بصورة جيدة.من قبل 

 تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي  جاءت
إليها فريق متطابقة مع األحكام التي توصل 

ومجال اإلنجاز  ،العامةفي الفاعلية المراجعة 
بواقع درجة واحدة في جميع األكاديمي، ومختلفة 

 األخرى. المجاالت

  تحرص القيادة المدرسية على تطوير أداء المعلمات
الورش التدريبية عقد تشمل  وفق خطة مهنية شاملة

"، التقييم من أجل التعلممثل: " ،الداخلية والخارجية
وتفعيل  ،"الوثائقيةالكاميرا "، و"الثقافة العدديةو"

ضمن برنامج  بين األقسام الزيارات التبادلية
انعكس أثر ذلك بصورة جيدة إذ  ؛"مجتمعات التعلم"

في  خاصةعلى مستوى أداء معظم المعلمات، 
 .الحلقة األولى والصف السادس دروس

  بين منتسبات  ةاإليجابيجو من العالقات يسود
المدرسة، وتعتمد القيادة المدرسية مبدأ التشاركية 
في اتخاذ القرار، وتحفز كوادرها العاملة بالكثير من 

، "مقهى سلماباد"كفعالية  ،الفعاليات االجتماعية
عنواني " مشروع المتميزات منهن ضمن تكرمو 

 ،تبع سياسة تفويض الصالحيات"، وتالتميز
 التالية: نسيق لألقسامبمهام التبعضهن  تكليفك

نظام معلم الفصل، واللغتين العربية، واإلنجليزية، 
 .والعلوم

  تستوفي المدرسة تجهيزات مرافقها، وتوظفها
ومواردها التعليمية بصورة جيدة، كالسبورات 

مركز مصادر التعلم، والصف التفاعلية، و 
إضافة إلى تفعيل ممراتها وجدرانها في اإللكتروني، 

تعزيز تعلم الطالبات، وتقديم األنشطة المختلفة، 
 صالة رياضية.  عدم وجودعلى الرغم من 

 في األنشطة بفاعلية واآلباء  الطلبة ايشارك مجلس
المدرسية سواء من حيث تقديم األفكار أو تنفيذها 

تنظيم في  اآلباء في مشاركةبشكل مباشر، كما 
عالوة على تواصل المدرسة  ،الطالبات افانصر 

من  الجيد مع مؤسسات المجتمع المحلي، مستفيدةً 
 ؛كلية المعلمين معمجتمعات التعلم، وتعاونها 

إنجنير مركز و  لتدريب طالبات التربية العملية،
؛ لتقديم محاضرات وبرامج توعوية الصحي
؛ تعزيزا للشراكة ها وأولياء األموراتلمنتسب

 .جودة المخرجاتبما يدعم  ؛المجتمعية



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 11                                                                                        2019أكتوبر  16-14 – سلماباد االبتدائية للبنات مدرسة –تقرير المراجعة 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

 ن بصورة أكبرلضمان تطوير أدائه ؛أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروس انعكاس.       
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 
 

 سلماباد االبتدائية للبنات العربية( اسم المدرسة )باللغة
 Salmabad Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 2000 سنة التأسيس
 706 مجمع - 632 طريق - 921 مبنى العنوان

 الشمالية/ سلماباد المدينة/ المحافظة 
 17785324 الفاكس 17783169 17784322 أرقام االتصال

 salmabad.pr.g@moe.gov.bh للمدرسةالبريد اإللكتروني 
 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 285 المجموع 285 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

 .الدخل المتوسط تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر من ذوات االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 9 اإلداريةعدد الهيئة 
 28 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات (8) في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

 الحلقة الثانية، واللغة صفوف امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات ب
 اإلنجليزية بالصف السادس.

 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب 
 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 التالي تمثلت في 2020-2019 الدراسي الحالي نات جديدة في العاميتعي: 

 مديرة مدرسة مساعدة ‒

 معلمة لغة عربية للحلقة األولى.  ‒

 )2(في المواد األساسية، كالتالي:  نمنه (4)، نقوالت إلى المدرسةعلمات مم )6( ‒
 علوم )1(، لغة إنجليزية )1(، رياضيات

 .صعوبات تعلم ةاختصاصي ‒
 


