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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، ستة

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

 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

 

 على مدار دورات المراجعة  يوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
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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

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد

 تدل على تجاوز الحد المتوسط متفاوت مالئم/ مناسب/ أغلب/ مرض  

 غير مالئم

 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(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  ُيظِهر أغلب الطالب سلوًكا مقبواًل، وفهًما مناسًبا
، في حين ُتظِهر فئٌة الشعبي البحرينيلتراث ل

 منهم مستوًى أقل من الوعي في النواحي
الوطنية؛ نظًرا لتفاوت فاعلية التوجيه  واألعراف

 واإلرشاد، وبرامج التنمية السلوكية المعززة لذلك.

  ،من  ستفادةواالمناسبة عمليات التقييم الذاتي
نتائجه في بناء خطط المدرسة اإلستراتيجية 

بصورة مرضية على  تانعكسالتي والتشغيلية، 
   معظم مجاالت العمل المدرسي.

 المهارات األساسية  في اكتساب تفاوت الطالب
أفضل بصورة  ظهرالذي و  ،في المواد الدراسية
دروس وبمستويات أقل في  ،في دروس العلوم

 اإلنجليزية.اللغة 

  تعلمالتعليم و الستراتيجيات إتوظيف المعلمات، 
إدارة وقت تفاوتهن في: ب رتأث   ةتفاوتبصورة م
وتحدي قدرات الطالب  ،مراعاة التمايزو التعلم، 

انعكس في الدروس، واألعمال الكتابية؛ والذي 
تفاوت مستوى إنجاز الطالب على بدوره 

 األكاديمي.

 يستفدنتقويم متنوعة، ف المعلمات أساليب يتوظ 
من نتائجها بصورة مناسبة في تلبية االحتياجات 

المتفوقين، في لطالب اخاصة التعليمية للطالب 
االستفادة منها في مساندة الطالب ذوي  حين تقل  

  .التحصيل المنخفض

  تعزيز خبرات معظم الطالب واهتماماتهم
باألنشطة والبرامج الالصفية المتنوعة، والتي 

حماس، حيوية و أغلب الطالب ب فيها ساهم
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ظهرت قيادية، في حين  اأدوارً  هابعض في واوتول  
 الدروس بصورة متفاوتة. أنشطة تهم فيامشارك

  التواصل الفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي
أنشطة المدرسة ومشاركتهم في  ،وأولياء األمور

وفعالياتها.
 

 

 اإليجابيةأبرز الجوانب 
  ز خبرات معظم الطالب واهتماماتهم. يتعز ساهمت في األنشطة والفعاليات الالصفية المتنوعة، التي 

  .التواصل الفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي       
 

 

 التوصيات
  لجعلها أكثر فاعلية في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الطالب.  ؛رشاد والتوجيهاإلالتنمية السلوكية و تعزيز برامج 

 .إكساب الطالب المهارات األساسية في المواد األساسية، خاصًة مهارات اللغة اإلنجليزية 

 :متابعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم، بحيث تضمن 

  المختلفة، خاصة الطالب ذوي التحصيل  التعليمية بفئاتهماالستفادة من نتائج التقويم في دعم الطالب
 المنخفض

  سإدارة وقت التعلم في الدرو 

 راعاة التمايز، وتحدي قدرات الطالب في الدروس، واألعمال الكتابي ةم. 

   المتمثل في:نقص ال سد  

  البشرية:الموارد 

  للمواد األساسية، ونظام معلم الفصلالمعلمات األوليات. 

  نظام فصلمعلمة. 
  التعلم.اختصاصية مركز مصادر 

 :المرافق المدرسية 

 .الصالة الرياضية 
 

 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  حدوث تحسٍن في معظم مجاالت المراجعة من المستوى
 إلى المستوى المرضي، في حين استقرغير المالئم 

المستوى غير في مجال التطور الشخصي للطالب 
 .قلة الوعي الوطني لدى فئة من الطالبمتأثًرا بالمالئم؛ 
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  مناسبة الخطط اإلستراتيجية، والتنفيذية المبنية على
 ،أولويات التطوير والتحسينمتضمًنا ، شامل تقييم ذاتي

  .متابعةوالتنفيذ متبوًعا بآليات للو 

  المهنية، ؛ لرفع كفاءة المعلمات متنوعةتقديم برامج
 .على أدائهن في الدروسها انعكاس أثر  تفاوت

  في مواجهة ما يعترضها مناسبة اتخاذ المدرسة إجراءات
 نقص عماًل بتفويض الصالحيات لسد   ؛من تحديات

المعلمات األولويات في المواد األساسية ونظام معلم 

الفصل، ومعلمة نظام فصل، واختصاصية مركز 
في المبنى  توفيرها غرفتينفضاًل عن مصادر التعلم، 

 .الرياضية عوًضا عن الصالةالقديم 
 تقييم المدرسة لواقعها في استمارة التقييم الذاتي  تطابق

مجالي مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة في 
، مع تفاوتها في والتعلماإلنجاز األكاديمي والتعليم 

 .أحكام بقية المجاالت
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  يحقق طالب الحلقة األولى والصفين الرابع والخامس
في جميع المواد األساسية في  اجد   نسب نجاح مرتفعة

% 93، تراوحت ما بين 2016-2015العام الدراسي 
 .%100و

  يحقق طالب الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة، ومرتفعة
% 61ا في معظم المواد األساسية، تراوحت ما بين جد  
%، كان أعالها في العلوم بالصف األول 88و

الثاني،  االبتدائي، وأقلها في اللغة العربية بالصف
في اللغة التي يحققونها متوسطة التقان اإلنسبة  باستثناء

 .%53، والبالغة العربية بالصف الثالث
  نسب إتقان  الصفين الرابع والخامسيحقق طالب

ا في أغلب المواد األساسية، مرتفعة، ومرتفعة جد  
%، كان أعالها في العلوم 91% و61ما بين  تراوحت

اللغة العربية بالصف  بالصف الخامس، وأقلها في
 ة بلغتإتقان متوسط ةنسب نحققو ينفسه، في حين 

اللغة اإلنجليزية والرياضيات من:  كل  % في 51
% في 44منخفضة بلغت أخرى بالصف الخامس، و 

 .الرياضيات بالصف الرابع
  بصورة نسب النجاح واإلتقان في الوقت الذي تظهر فيه

أكثر من ثالثة في  ة، جاءت مستويات الطالبمرتفع
 المستوى المرضي. أرباع دروس المواد األساسية في 

 بصورة المعارف والمفاهيم والمهارات  البكتسب الطي
 في المواد األساسية على النحو التالي:متفاوتة 

 :ي، هالتعبير الشف اتمهار جاءت  اللغة العربية
وتجريد والقواعد النحوية  ،والقراءة الجهرية

 التعبير الكتابي، من أفضلالحروف، بصورة 
 والتحدث بالفصحى

 :حساب المحيط،  ظهرت مهارة الرياضيات
 أفضل منوخصائص األشكال الرباعية بصورة 

 المسائل اللفظية حل  

 :لمفاهيم والمعارف العلمية اجاء اكتسابهم  العلوم
والتعرف على  ،التمييز بين المخاليطكالمرتبطة ب
 بصورة أعلى من المهارات العلمية المركبات

 :التحدث  ةمهار  ظهرت اللغة اإلنجليزية
بصورة  دوتوظيف القواع ،واالستماع والقراءة

 .وصياغة الجمل التعبير الكتابيأفضل من 

  أعوامعند تتبع نسب النجاح للطالب على مدى ثالثة 
، يتبين 2016-2015إلى  2014-2013دراسية من 
في جميع المواد األساسية في  في االرتفاعاستقرارها 

  .لصفين الرابع والخامساالحلقة األولى، و 
  يتقدم أغلب الطالب في الدروس واألعمال الكتابية

أفضلها وكان في أغلب المواد األساسية،  امناسبً تقدًما 
 في نظام تقدًما في العلوم بالصف الرابع، وأقلهاتقدًما 
اإلنجليزية بالصف ، واللغة الفصل بالصف الثاني معلم

 .الثالث

 مناسبة في  بصورة بفئاتهم المختلفة يتقدم الطالب
تقدًما، كما  همأفضل برامجهم الخاصة، وكان المتفوقون

 ،لمي أعبر" لطالب الحلقة األولى"بق :ي  في برنامج  
طالب صعوبات التعلم في البرنامج ثم ، الغد"إشراقة "و

 وذو الطالب  وجاء أقلهم تقدًماالمخصص لهم، 
 .وطالب صعوبات النطق ،التحصيل المنخفض
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 مهاراتهم في المواد األساسية بصورة أكبر، خاصة في اللغة اإلنجليزية.و  مستويات الطالب 

  ،ذوي الطالب خاصة والبرامج الداعمة، التقدم الذي يحققه الطالب وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية
  .، وطالب صعوبات النطقالتحصيل المنخفض

 

 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  السلوك أغلب الطالب فيه يلتزم في الوقت الذي
كاحترام بعضهم بعًضا، والتصرفات المقبولة، 

"النظافة من واهتمامهم بالنظافة المدعوم بحملة 
أظهرت فئة منهم بعض السلوك والتصرفات اإليمان"؛ 

كتابات، وألفاظ ال تتواءم غير المسئولة التي تمثلت في 
واألعراف المرعية تمس  السيادة الوطنية؛ توحي بقلة 

 مما، هذا على الرغم وعي هذه الفئة بقيم المواطنة
الشعبي للموروث  فهممن  الطالب أغلب هيبدي

ارتدائهم الزي الشعبي في ظهر في  كماالبحريني؛ 
ركن كالمناسبات الوطنية، وتفعيل األركان التراثية، 

 مالبيت العود، والجداريات الشعبية المتنوعة، ومشاركته
 في فعالية اليوم الوطني، والبحرين أواًل.

  ثقة حماس و ة المدرسية بالطالب في الحياأغلب يساهم
الصفية  مناسبة، من خالل مشاركتهم في األنشطة

أنشطة ما قبل الطابور، ك المتنوعة،الالصفية و 
وبرامج الفسحة بأركانها وفعاليات اإلذاعة الصباحية، 

وأنشطة اللجان والفرق المدرسية، كفريق  المتنوعة
ويتولون ، الكشافة، ولجنة النظام، والمسعف الصغير

أنشطة المجلس الطالبي، كمتابعة  في قيادية اأدوارً 
 . حضور الطالب اليومي

  يشعر الطالب باالرتياح النفسي، ويلتزمون أنظمة
بينهم المشكالت السلوكية،  المدرسة وقوانينها، وتقل  

مثل: تعزز هذا الجانب، وللمدرسة مشروعات، وبرامج 
، ومشروع "اليد البيضاء"، و"شيكات "تذكرة السفر"

 سند".
  لمدرسة، إلى ايلتزم أغلب الطالب الحضور المنتظم

وفي المواعيد المحددة؛ عززته المدرسة بمشروعات 
مثل: "ملك الصباح" للحضور المبكر،  ،وبرامج فاعلة

في األيام المرتبطة ببعض  مفي حين يتفاوت حضوره
 .الدينية المناسبات

  يظهر الطالب القدرة على التعلم الذاتي بصورة
، اإلنترنتة، كإعداد المطويات، والبحث في مناسب

اكتسابهم والزراعة واالعتناء بالنباتات، إضافة إلى 
 معارف وخبرات.من الجداريات الذاتي لما تتضمنه 

  يعمل الطالب مًعا، ويتواصلون مع بعضهم بعًضا
اللجان الدروس، و في  بالحوار والمناقشة بصورة مناسبة

بية، واألنشطة الجماعية التعاونية الالصفية، كما الطال
يصغون لفقرات الطابور الصباحي بإنصات.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 مستوى الوعي الوطني لدى الطالب. 

 ثقة الطالب بأنفسهم وقدرتهم على تولي األدوار القيادية في الدروس بصورة أكبر. 

  التعلم الذاتي، وفنون تواصلهم مع اآلخرين بصورة أكبرقدرة الطالب على. 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُإستراتيجيات تعليٍم وتعل م متنوعة، المعلمات  ُتوظِّف
بعضها متفاوتة في فاعليتها، في ثالثة أرباع الدروس، 

: كُتركز على الطالب  المعلم الطالب، محوٍر للتعل م، ِمثل 
المناقشة والحوار، والتعل م باالكتشاف، والتعلُّم باللعب، و 

 والتمثيل ول ِعب األدوار.

  الموارد والمصادر التعليمية الُمتاحة، تستخدُم المعلمات
، والكاميرا الفردية واإللكترونيةأوراق العمل، السبورات ك

والنماذج المحسوسة، كأصيص الزراعة  الوثائقية،
والمكعبات، بصورٍة مناسبة، ساهمت في تقريب المفاهيم 
 وتوضيحها وتحقيق أهداف التعلم لدى أغلب الطالب.

  ومخطٍط  مناسبةالربط المنطقي بصورٍة ُتوظ ف المعلمات
األفقي بين المواد، لها في أغلب الدروس، كالربط 

، مثل: ربط وبالحياة سابقةالرأسي بالمهارات المعرفية الو 
دروس نظام معلم الفصل بالمهارات الحياتية، كتدريب 

، وتربية "الدكان"الطالب على عملية البيع والشراء من 
ربط اللغة اإلنجليزية بالقيم و الحيوانات الداجنة، 

 .في الحلقة الثانية اإلسالمية

  من حيُث مناسبةبصورٍة المعلمات دروس هن أغلب ُتدير ،
طيط المنتظم للمواقف التعليمية، ومشاركة الطالب التخ

أهداف التعلم، والتسلسل المنطقي في تنفيذ مجرياتها، 
ضبط السلوك،  والتدرج في تقديم األنشطة، إال أن  

حيث  ،واستثمار وقت التعلُّم، ظهر بصورٍة متفاوتةٍ 
حدوث بعض الفوضى والشجار البسيط في عدٍد محدوٍد 

باإلجراءات، المعلمات من الدروس، وانشغال بعض 
واالنتقال السريع بين األنشطة دون التحقق من حدوث 

 على اختالف فئاتهم.الطالب التعلم لجميع 

  والمشاركة الطالب نحو التعل مالمعلمات أغلب ُتحفُِّز ،
األنشطة مستخدمات ، بحماس في أنشطة الدروس

االستهاللية، والتحفيز اللفظي، بكلمات الشكر والثناء، 
 والتصفيق، ومنح الهدايا الرمزية، ولوحة النجوم.

  ،تتنو ع أساليب التقويم بين التقويمات التحريرية والشفهية
الفردية والجماعية، وتتم االستفادة من نتائج التقويم 

ات التعليمية للطالب، بصورٍة مناسبٍة في تلبية االحتياج
ال سيما المتفوقين منهم، في حين تقل االستفادة منها في 

 ُمساندة الطالب ذوي التحصيل المنخفض. 

  بصورة  الطالبتُنمَّى مهارات التفكير العليا لدى
محدودة، كاالستكشاف واالستنتاج العلمي في دروس 

كاٍف لقدرات الطالب المختلفة، وال  العلوم، دون تحد  
مراعاة كافية لتوظيف التمايز في األنشطة الصفية 

بها المعلمات والواجبات البيتية، التي  بشكٍل منتظم، ُتصوِّ
دقة التصويب، وتقديم التغذية الراجعة في تفاوتهن مع 

 حولها.
 
 

 إلى تطوير جوانب تحتاج
 أكثر فاعليةستراتيجيات التعليم والتعلم بصورة إ توظيف. 

 إنتاجيةبصورة أكثر  التعلم إدارة وقت. 
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 الطالب ذوي مساندة الطالب، وتلبية احتياجاتهم التعليمية بفئاتهم المختلفة، خاصة في  االستفادة من نتائج التقويم
 .المنخفض التحصيل

  األنشطة الصفية والواجبات البيتية، ومراعاة الدقة في تصحيحها.التمايز، وتحدي قدرات الطالب في 
 

 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ُلبي المدرسة احتياجات طالبها التعليمية بصورة ت
مناسبة، اتضحت فاعليتها في البرامج المقدمة 

ومشروع شراقة الغد"، إللطالب المتفوقين، كبرنامج "
وارتداء الطالب المتفوق "الباحث العلمي الصغير"، 

 برنامجكالموهوبين  وللطالب ،شعار "أنا متفوق"
العلمية،  كالمسابقة :اتالخطاط الصغير، والمسابق

كما  ."، و"فن الرسم"في الرياضياتالمتميزون و"
تدعم طالب صعوبات التعلم بمساندة مناسبة في 

" جنة العلم والتعلم" الخاصة بهم في صف  البرامج 
شراقة رقمية إ"ومسابقة  "،الجدة لولوة" ومشروع

 ." التي حققوا فيها المركز األوللصعوبات وقتية
من جهود في دعم طالب إضافة إلى ما للمدرسة 

خذ " ي:برنامجما في كذوي التحصيل المنخفض، 
 THINK) ومشروع ،"مالئيإلالسطر ا"، و"بيدي

LINK) ،جاء  أثر هذه البرامجانعكاس  إال أن
 في الدروس.على تقدمهم  متفاوًتا

  ُطالبها الشخصية بصورة احتياجات المدرسة لبي ت
مناسبة، بتقديم المساعدات العينية والمادية 
كالقرطاسية والزي المدرسي، وتتابع تطورهم 
الشخصي بتقديم الحصص اإلرشادية وبرامج تعزيز 

أنا و"، "دراجة السلوك"السلوك اإليجابي، مثل: 
سباق و"، "برنامج مًعا"، "لحظة من فضلكو" ،"الرابح
الحاالت الخاصة؛ مما  دراسةإلى جانب  ،"النجوم

ذلك  إال أن ،من المشكالت السلوكية ساهم في الحد  

بدرجه كافية  فئة منهم سهم في تنمية وعييكله لم 
 .النواحي الوطنيةالمرعية في  اتفي التزام السلوك

  تساهم األنشطة الالصفية المتنوعة في تعزيز خبرات
 كفعالياتمعظم الطالب واهتماماتهم المختلفة، 

: الطالبية  واللجان ،الفسحة  السينما،كلجنت ي 
ونادي اللغة ، وفريق التعلم اإللكتروني، والرياضية

النحت على  عن المسابقات، مثل: فضاًل اإلنجليزية، 
البحرين بال "و ،"نسموبقيمنا "و "،سمبوزيوم"الرمل 

الرحالت التعليمية والترفيهية إضافة إلى  ،"تكنولوجيا
 مصنع ألبا.و مزرعة تسنيم،  إلى:مت ظِّ كالتي نُ 

  توفر المدرسة بيئة صحية آمنة لمنتسبيها بصورة
مناسبة، من خالل توافر شروط األمن والسالمة في 
المباني، ومتابعة الطالب أثناء الفسحة واالنصراف، 

المفتش "ومتابعة لجنة  ،تدريب على عملية اإلخالءوال
كفعالية  ،وتنفيذ البرامج التوعويةللمقصف،  "الصغير
 رجواني.ألالفطور ا

  ُبصورة مناسبة، بتنظيم  هيئ المدرسة طالبها الجددت
مما  أمورهم؛أسبوع التهيئة، وعقد اللقاءات مع أولياء 

طالب الصف هيئ تُ و ساهم في استقرارهم بيسر، 
رشادية اإلحصص ال الثانية بتقديمللحلقة  الثالث

طالب الصف  حضور حصص الصف الرابع، وتعد  و 
الخامس للمرحلة التالية من التعليم بزيارة مدرسة 

 .الطبري االبتدائية للبنين
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  ُنمي المدرسة المهارات الحياتية لدى الطالب بصورة ت
التمثيل، و مناسبة، كمهارات تقنية المعلومات، 

جراء و الزراعة، و   علمية. التجارب الا 
  صف  طالب طالب ذوي اإلعاقة و التدعم المدرسة 

، ةالدمج بصورة مناسبة، في برامجهم الخاص

والفعاليات  ،والمسابقات ،وتشاركهم في اللجان
طالب برنامج النطق  هادعم إال أن   ،الداخلية

 .جاء متفاوًتا والتخاطب

 
 

 تحتاج إلى تطوير جوانب
 بالنواحي الوطنية بدرجة أكبر. ةبرامج تنمية السلوك المرتبط 

 .برامج الدعم المقدمة للطالب ذوي التحصيل المنخفض 

 .دعم طالب صعوبات النطق والتخاطب بصورة أكبر 

 .تعزيز مهارات الطالب الحياتية بصورة أكبر 
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 والعملياتضمان جودة المخرجات 
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  تركز رؤية المدرسة التشاركية على التعليم واالنتماء
ت ترجمتها بصورة مناسبة في معظم تم  وقد للوطن، 

 مجاالت العمل المدرسي.
   ص المدرسة واقعها بتوظيف آليات عدة للتقييم تشخ

تحليل نتائج الطالب، ونتائج الزيارات ك الذاتي،
مشروع "المدرسة االستفادة من الصفية، إلى جانب 
في  وتوصيات زيارة المتابعةالبحرينية المتميزة"، 

 تحديد أولوياتها للتطوير والتحسين بصورة مناسبة؛
تقييمات المدرسة في استمارة انعكس على األمر الذي 

التي حكام األمع فجاءت متوافقة التقييم الذاتي، 
 فريق المراجعة في أغلب المجاالت.توصل إليها 

  تركز األهداف اإلستراتيجية على الجوانب الرئيسة في
نها أهداف خاصة التي انبثقت عالعمل المدرسي، 

ت صياغتها بصورة واضحة، مقترنًة بمؤشرات أداء تم  
متفاوتة الدقة، في حين تفاوتت الخطط التشغيلية 

حيث الصياغة، ودقة مؤشرات لألقسام معها من 
األداء فيها، وعلى الرغم من متابعة إجراءات تنفيذها 
بصورة دورية في اجتماعات لجنة الدعم الداخلي، إال 

فاعلية آليات  مدى ر فيغياب القيادة الوسطى أث   أن  
 تنفيذها، فظهرت بصورة مناسبة. 

  ،تسود العالقات اإليجابية بين منتسبات المدرسة
يادة المدرسية إنجازاتهن بشهادات الشكر وتعزز الق

الهدايا الرمزية، وتشجعهن على االنضباط عبر تقديم و 
 ؛ض الصالحياتيتفو تعمل بمشروع "آللئ سند"، كما 

: المتمثل في كوادرها البشرية بعضفي نقص  لسد  
والمعلمات مركز مصادر التعلم،  اختصاصية

 ونظام معلم فصل.  ،يات ألقسام المواد األساسيةاألول

   ف المدرسة نتائج الزيارات الصفية في حصر توظ
احتياجات المعلمات التدريبية، خاصة الجدد منهن، 
وترفع كفاءتهن بتقديم حزمة من برامج التمهن كبرامج 

مثل: "إدارة  ،التوأمة، والزيارات التبادلية، والورش
السلوك الصفي" و"الواجبات البيتية"، إال أن انعكاس 

ثر هذه البرامج على أدائهن في الدروس ظهر أ
 متفاوًتا، خاصًة دروس اللغة اإلنجليزية.

  توظف المدرسة مواردها المادية ومرافقها التعليمية في
تعزيز تعلم الطالب بصورة مالئمة، حيث تفع ل 
مختبراتها ضمن جداول ثابتة، وتفعل النوادي والصف 

في تقديم  اإللكتروني إلى جانب الساحات والممرات،
أنشطة الفسحة وحصص النشاط األسبوعية، فضاًل 

في  تينعن تعويض نقص الصالة الرياضية بغرف
 المبنى القديم.

  يشارك أولياء األمور بصورة بارزة في أنشطة المدرسة
وفعالياتها، كقراءة القصص للطالب في الفسحة، 

بتفعيل مجلسي  وآراء أبنائهم آراءهم وتستطلع المدرسة
اآلباء والطالب، وتستجيب لمقترحاتهم ضمن 

 ةالرابع على ثالثالصف إمكاناتها، كتوزيع طالب 
فرق، وتتواصل بفاعلية مع المؤسسات المجتمعية، 
حيث تتعاون مع نادي سند الرياضي في تدريب 
المواهب الرياضية الطالبية، ويشارك طالبها في 

نة عيسى الصحي، فعالية "يوم المهن" في مركز مدي
إضافًة إلى تعاون شرطة خدمة المجتمع معها في 
تقديم برنامج "مًعا ضد العنف"، والدفاع المدني في 

 اإلشراف على عملية اإلخالء.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكثر دقة. توافق مع التخطيط اإلستراتيجي، ومتابعة تنفيذهابما ي ؛الخطط التشغيلية لألقسام 

  نجاز أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات في الدروس، بما يضمن تحسين عمليتي التعليم والتعلم، وا 
 الطالب األكاديمي.

 

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 13                                                                                      2017أبريل  19-17 – سند االبتدائية للبنينمدرسة  -تقرير المراجعة 

 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 سند االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
  Sanad Primary Boys المدرسة )باللغة اإلنجليزية(اسم 

 1952 سنة التأسيس
 743مجمع  – 43شارع  – 72مبنى  العنوان

 العاصمة /سند المدينة/ المحافظة 

 17623687 الفاكس 17622874 17621494 أرقام االتصال

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

 - الموقع على الشبكة

 سنة 11-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 329 المجموع - اإلناث 329 الذكور عدد الطلبة

 ذوات الدخل المحدودمن ينتمي معظم الطالب إلى أسر  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

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

 فنيات 7إداريات و 6 عدد الهيئة اإلدارية
 32 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 6 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
 .امتحانات وزارة التربية والتعليم للرياضيات بالصفين الرابع والخامس 
 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب 

 - االعتمادية )إن وجدت(

 -  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 


