
  2018البحرين مملكة - جودة التعليم والتدريب جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لهيئة ©

 
 
 

 
 

 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

 تقرير المراجعة

 

 

 

 سنــد االبتدائية للبنات درسةم
 العاصمة - سند

 مملكة البحرين

 

 

 
 2017نوفمبر  8-6تاريخ المراجعة: 

SG110-C3-R142 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 1                                                                                      2017نوفمبر  8-6 – سنــد االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

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

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

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظمتدل على ا

 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(

 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف" 

 
 مبررات الحكم

 

الجيد بأولويات العمل ة يقيادة المدرسالوعي  •
، والدقيق الشامل التقييم الذاتيالمدرسي؛ الناتج عن 

الخطط المدرسية وفق آليات تنفيذ  بناء فيوانعكاسه 
 . واضحةومتابعة  

، واألعمال الكتابية ،سدرو في ال الطالباتمستويات  •
 جيدةصورة المهارات األساسية بواكتسابهن فيها 

 لها في بعض الدروس اكتسابهنبخالف ، بشكل عام
دروس اللغة  بصورة أقل، خاصةً  الذي جاء
وقت التعلم، إدارة  :في لتفاوتل نتيجةً  ؛اإلنجليزية

 لطالباتامساندة في  التقويماتاالستفادة من نتائج و 

الطالبات ذوات  ، خاصةً على اختالف فئاتهن
 التحصيل المنخفض.

على طالبات لساندة المقدمة لمبرامج الدعم والفاعلية  •
صعوبات اختالف فئاتهن، مع بروزها في برنامج 

للطالبات  البرامج المقدمةفي بعض  هاوتفاوتالتعلم، 
 ذوات التحصيل المنخفض.

في  وحماس، واستمتاعهنمشاركة الطالبات بثقة  •
 هنبروز سلوكاألنشطة الصفية والالصفية، و 

ذلك  النفسي، وانعكاساإليجابي، وشعورهن باألمن 
 ، وأولياء أمورهن.هنرضاعلى 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 .وعي القيادة العليا وقدرتها على مواجهة تحديات المدرسة بصورة فاعلة •

ت التعلم في البرنامج التقدم المتميز الذي تحققه طالبات صعوبامستويات معظم الطالبات وتقدمهن في الدروس، و  •
 .المقدم لهن

بوعي كبير في الصفوف وخارجها، وشعورهن  هنتصرفو الطالبات في الحياة المدرسية بثقة وحماس،  معظم مساهمة •
 باألمن واالستقرار النفسي.

 
 

 التوصيات
بحيث تركز بصورة أكبر  ،تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلممتابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية في الستمرار في ا •

 على:

 الطالبات في اللغة اإلنجليزيةتنمية مهارات  –

 االستثمار األمثل لوقت التعلم –

الطالبات ذوات التحصيل  خاصةً  ،الطالبات بفئاتهن المختلفةاالستفادة من نتائج التقويم في تلبية احتياجات  –
 في الدروس واألعمال الكتابية.المنخفض 

 ذوات التحصيل المنخفض. التعليمية خارج الدروس بدرجة أكبر، خاصةً  هنفئاتالطالبات بدعم  •

المعلمة األولى لمادة العلوم،  :مع سد نقص الموارد البشرية المتمثل في ،ضمان استقرار المعلمات بالمدرسة •
 مركز مصادر التعلم، والمرافق التعليمية المتمثل في الصالة الرياضية.ة واختصاصي

 
 

  جيد"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

تقييم الالمبني على  تخطيط اإلستراتيجيعمليات ال •
وأثرها على استقرار فاعلية  شامل لواقعها،الذاتي ال

 مجاالت العمل المدرسي في المستوى الجيد.
توافق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي،  •

؛ مما مع األحكام الجيدة التي توصل إليها الفريق
وعي القيادة المدرسية بواقعها، ودرايتها  يعكس

 بأبرز جوانب القوة وتلك التي تحتاج إلى تطوير.

 التي حققتها المدرسة وشملت: حسيناتتال •
وتوليهن  ،االهتمام بطالبات صعوبات التعلم –

 أداوًرا قيادية
لمتابعة  ؛لكترونية حديثةإتفعيل برامج  –

 الخطط التشغيلية وتحليل الدرجات
العالقات مع أولياء األمور والمجتمع توطيد  –

 وتفعيل مجلس األمهات. ،المحلي
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حد من تأثير األسرة المدرسية في التعاون  •
 في: ةتمثلالملمدرسة، و التي تواجهها االتحديات 

 المعلمة األولى لقسم العلوم،  نقص
 مركز مصادر التعلمة واختصاصي

  نتيجة  التعليمية؛عدم استقرار الهيئة
الغيابات المتكررة لبعض المعلمات الالتي 

 يعانين من ظروف صحية مزمنة
 الصالة ك ،المرافق التعليمية نقص بعض

 الرياضية.
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 المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق الطالبات في الحلقتين األولى والثانية في  •
لعام لاالختبارات المدرسية واالمتحانات الوزارية 

نسب نجاح مرتفعة في ، 2017-2016الدراسي 
% 90تتراوح ما بين جميع المواد األساسية، 

 %.100و
تتوافق نسب النجاح المرتفعة مع نسب اإلتقان  •

اد األساسية ا في جميع المو المرتفعة والمرتفعة جد  
%، 100% و65، التي تراوحت ما بين الحلقتينب

جاء أعالها في اللغة العربية بالصف الخامس، 
 وأقلها في اللغة اإلنجليزية بالصف السادس.

تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة والمرتفعة  •
جًدا مستويات معظم الطالبات في الدروس الممتازة 

، الدروسف التي شكلت أكثر من نصو والجيدة، 
الحلقة الثانية،  وتركزت بدرجة أكبر في دروس

بخالف بقية الدروس التي في مادة العلوم،  خاصةً 
ما في بعض ، كأقلبصورة فيها مستوياتهنَّ ظهرت 
 .اإلنجليزية واللغة ،الحلقة األولىدروس 

تكتسب الطالبات المهارات والمعارف والمفاهيم في  •
 على النحو التالي ، حيث جاءتالمواد األساسية

 :في
  :النص  في فهمبصورة جيدة اللغة العربية

 واعدالصف الثاني، وتوظيف القالمسموع ب
صياغة و الرابع،  جمل بالصففي النحوية 

وبصورة  صف السادس،بالفقرات قصيرة 
 ،الرسم اإلمالئي تي  في مهار مناسبة 

والقراءة  ،لصف الرابعباوالتعبير الكتابي 

الصف بالجهرية وتحليل الجمل إلى كلمات 
 .األول

  :قراءة الساعة  جيدة فيبصورة الرياضيات
عداد وتحليل األ ،واألعداد بالصف األول

يجاد العامل المشترك األكبر  الصف بوا 
وبصورة أفضل في إيجاد تعابير  ،السادس

الضرب والقسمة الجبرية بالصف الخامس، 
بالصف في تطبيق االحتمال وبصورة أقل 

 .الرابع
  :بصورة متميزة كما في معرفةالعلوم 

صائصها بالصف الفقاريات وتصنيفها وخ
المقارنة بين وبصورة جيدة في الرابع، 

الصف بعملية التنفس والبناء الضوئي 
وبدرجة أقل في استكشاف وجود  ،السادس

المعادن في الصخور بالصف الثالث 
 االبتدائي.

  :مهارتي ة في بصورة جيداللغة اإلنجليزية
بالصفين الثالث  القراءة والتعبير الشفهي

وبصورة مناسبة في بقية الصفوف، والرابع، 
أقلهن  التعبير الكتابي وجاءت مهارة

 .مستوى
معظم المواد في  المرتفعة تستقر نسب النجاح •

 2015-2014في األعوام الدراسية من األساسية 
، مع ، وتتقدم في الرياضيات2017-2016إلى 

في صفوف الحلقة اللغة اإلنجليزية  تذبذبها في
 .الثانية
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تحقق الطالبات تقدًما جيًدا على اختالف  •
مستوياتهن، في معظم الدروس واألعمال الكتابية، 

في  بالحلقة الثانية، كما في الرياضيات والعلوم
الدروس واألعمال في بقية حين يحققن تقدًما أقل 

الطالبات  ية، خاصةً نجليز في اللغة اإل الكتابية، كما
 ذوات التحصيل المنخفض.

تتقدم الطالبات المتفوقات والموهوبات وفق قدراتهن  •
تقدم وتبصورة جيدة في البرامج واألنشطة اإلثرائية، 

في  ةبارز بصورة طالبات صعوبات التعلم 
الطالبات ذوات التحصيل  بخالفبرنامجهن، 
البرامج في الالتي يتقدمن بدرجة أقل المنخفض 
العالجية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ساسية في اللغة اإلنجليزية.مهارات الطالبات األ •

 تقدم الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس واألعمال الكتابية. •

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

بثقة  في الحياة المدرسية معظم الطالبات تشارك •
برزا في الدروس الفاعلة، ، ، وحماس كبيرعالية

وتفاعلهن في أنشطة التعلم الجماعي والثنائي، 
 الطالبة"، المعلمة" :مثل، توليهن األدوار القياديةب
كبرنامج "بسمات  ،برامج الطابور الصباحيقيادة و 

، ومساهمتهن في الفعاليات اليومية ،الصباح"
أصوب في مرمى كمشروع " ،ومناشط الفسحة

اللجان المجالس و في و  ،وم والحساب"، والمسرحالعل
مع المدرسية، كالمجلس الطالبي، والزهرات، 

تفاوت مشاركتهن في بعض الدروس المرضية، 
فيها في الحلقة األولى والتي برزت  خاصةً 

 .كبرأت بصورة مساهمات الطالبات المتفوقا
واضح من الوعي  تتصرف الطالبات بقدر   •

والمسئولية، ترجم في سلوكهن الحسن، واحترامهن 

الكبير لمعلماتهن وزميالتهن، وشعورهن باالنتماء 
المدرسة، والذي عززته المدرسة  واالستقرار في
 صفي المتميز".كبرنامج " ببرامج عدة،

لقيم المواطنة، وتراث  واضحاليتجسد فهم الطالبات  •
، احيائهن االحتفاالت الوطنية عندالبحرين وثقافتها 

تفاعلهن مع أنشطة لجنة "لك يا وطني انتمائي"، و 
 :كمسابقتي ،المتنوعة المسابقاتومشاركاتهن في 

 أحرزنالتي و"أحب وطني"  "،حفظ القرآن الكريم"
ضافة إلى مشاركتهن في و  المركز األول فيها، ا 

 .صرح الميثاق الوطنيكزيارة  ،الميدانيةالزيارات 
تحضر الطالبات إلى المدرسة بانتظام، مع وجود  •

التي تقع ما بين حاالت الغياب بعض من 
مع بعتها، ومعالجتها، اتتم متو ة، المناسبات الرسمي
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مج بتفعيل برنا المنضبطات الطالباتم يتكر 
 .""بحضوري أحقق نجاحي

علم الذاتي، تظهر معظم الطالبات قدرة على الت •
برزت في الدروس الفاعلة، واألنشطة الالصفية، 

توظيف كتفعيل ركن التعلم الذاتي في الفسحة، و 
(QR code)  ،ومهارة في البحث عن المعلومات

بخالف التجريب العلمي في حصص النشاط، 

بعض الدروس التي ظهرت قدراتهن فيها بصورة 
 أقل.

تظهر معظم الطالبات مهارات تواصلية فاعلة،  •
بداء  كنقاشهن، وقدرتهن على التفسير والتبرير وا 

 الجماعية، خالل تنفيذ األنشطةآرائهن بحرية 
.الصفية المواقف التمثيليةو 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 المناسبات الرسمية.األيام التي تقع ما بين في بصورة أكبر مدرسة التزام الطالبات الحضور إلى ال •

 قدرة الطالبات على التعلم ذاتًيا بصورة أكبر. •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 وتعلم جيدةتعليم  ستراتيجياتإتوظف المعلمات  •
مثل: التعلم  ،أدوار الطالباتتركز على تفعيل 

باللعب، والمعلمة الطالبة، ولعب األدوار، والتعلم 
، وموارد تعليمية متنوعة كأدوات التمكين التعاوني

الرقمّي، واألفالم التعليمية، وأركان البيئة الصفية، 
معظم ساب تكفي اذلك  ؛ ساهموالنماذج المحسوسة

والمعارف والمفاهيم في الطالبات المهارات 
بصورة ومشاركتهن فيها والممتازة  الدروس الجيدة

في جاءت فاعليتها بمستوى أقل ، في حين فاعلة
دروس اللغة من الدروس المرضية، كبعض 

 .والحلقة األولى ،اإلنجليزية
 ،بصورة منظمة هنالمعلمات دروسمعظم تدير  •

، والتسلسل في عرض اإلرشاداتحيث وضوح 
التعليمية، واألمثلة واألنشطة  ،المادة الدراسية

 المرضية إال أن بعض الدروسالمعينة على الفهم، 
 وأاإلطالة في األنشطة االستهاللية، بتأثرت 

 التحريرية االنتقال السريع بين األنشطة، خاصةً 
منها دون التأكد من تحقق التعلم، خاصة للطالبات 

 ذوات التحصيل المنخفض.
 في على المشاركة ُتحفز المعلمات الطالبات •

بأساليب تعزيزية مختلفة مجريات الدروس، 
وفاعلة، كلوحة "نجومي تألقّي"، وملصقات النجوم، 

دافعيتهن نحو  من وعبارات الثناء، التي زادت
 التعلم.

فاعلة في  وظف المعلمات أساليب تقويم متنوعةت •
 ،التقويم الفردّي والجماعيّ  مثل:، معظم الدروس

 ؛الذاتّي وباألقرانالتحريرّي والشفهّي، والتقويم 
ساهمت في تلبية احتياجات الطالبات على 

تفاوت بخالف هذا، ، التعليمية اختالف فئاتهن
في بقية الدروس؛ لدعم االستفادة من نتائجها 

ذوات  الطالبات ، خاصةً الطالباتمختلف فئات 
 التحصيل المنخفض.

ُتكلف المعلمات الطالبات بقدر  جيد من الواجبات  •
عمال الكتابية، التي يتم متابعتها البيتية، واأل

معظمها، وتعزيزها بالعبارات لبالتصويب المنتظم 
التشجيعية، مع تفاوت بعضهن في مراعاة التمايز، 

؛ بما بالتغذية الراجعة ةمتابعالتصويب، و الدقة و 
لطالبات ذوات ا تقدم الطالبات، خاصةً يضمن 
 المنخفض. لالتحصي

لدى معظم مهارات التفكير العليا  المعلمات يتُنم   •
 تخالصسوااالستنتاج بصورة جيدة، كطالبات ال
عداد إلى عواملها األ، وتحليل العلومفي  معلوماتال

في اللغة  قصةالالرياضيات، والتنبؤ بمضمون في 
 .العربية

، وتتحدى قدرات المعلمات التمايز معظم ُتراعي •
في تقديم بالتدرج ، بما يوسع مداركهن ،الطالبات

، وطرح مستويات المختلفةاألنشطة الصفية ذات ال
، كما في الدروس الفاعلة المفتوحةاألسئلة الشفهية 

في العلوم والرياضيات، عدا بعض الدروس التي 
ومراعاة  الطالبات واضح لقدرات تحد   الم يظهر فيه

بينهن.التمايز 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
ذوات التحصيل المنخفض في  الطالبات ، خاصةً طالباتالتعليمية لل االحتياجاتاالستفادة من نتائج التقويم في تلبية  •

 .الكتابيةواألعمال الدروس 

 استثمار وقت التعلم بصورة أكبر. •
 
 

  رشادهم  "جيد"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

التعليمية  الطالبات احتياجاتالمدرسُة ُتلبي  •
طالباتها المتفوقات إذ تشارك  المختلفة بشكل  جيد؛

، في األنشطة الداخلية والخارجية والموهوبات
 ،الخط، والخطابةوحصص النشاط كما في 

وتتابع صعوبات التعلُّم،  وتساند طالبات، واإللقاء
"فراشات  في برنامجهنتقدمهن بعناية بارزة 

ذوات التحصيل  دعم الطالبات إال أن، التحدي"
في دروس  جاء بصورة  أقل، خاصةً المنخفض 

 .التقوية
 هالطالباتالشخصية المدرسُة االحتياجات  لبيتُ  •

 مساندتهنبدعمهن مادًيا ومعنوًيا، و بصورة  فاعلة، 
حاالت العندما تكون لديهن مشكالت، بدراسة 

 ،في العناد، والصمت االختياريكما  ومتابعتها،
التوعوية، محاضرات وتقديم النصح واإلرشاد، وال

زة  المشروعاتوتطبيق "، "التعاونكمحاضرة  المعز 
"السلوك من أجل  مشروعللسلوك اإليجابي، ك

 ."التعلم
مة  متنوعة  من تُثري المدرسُة خبرات الطالبات بحز  •

األنشطة الالصّفية، التي تتالءم واهتماماتهن 
، المدرسيةوميولهن المختلفة، كأنشطة اللجان 

"، الصحفية الصغيرة"صديقات المكتبة"، و" لجنتيك
 ،عالوًة على المسابقات الداخلية والخارجية

بالمركز فيها هَن الناقد الصغير" وفوز  " كمسابقة
 .األول

ُتوف ُر المدرسُة بيئًة صحيًة آمنًة لمنتسباتها  •
 متابعةتدريبهن على عملية اإلخالء واإليواء، و ب

وسالمة  ،الحاالت المرضيةو جوانب الّصيانة، 
إضافة إلى ، الطالبات عند الحضور االنصراف

 تنظيم المحاضرات الصحية، وتدريب الطالبات
المسعفة " على اإلسعافات األولية في لجنة

 .يرة"الصغ
باستقبال طالبات  ،الجدد هاطالباتُتهي ئ المدرسُة  •

 التحاقهن بها درياض األطفال، وتهيئتهن عن
أنظمة بوأولياء أمورهن  هنتعريفو ، ببرامج ترفيهية

 طالبات الصف الثالثعد تُ ، كما المدرسة وقوانينها
 ،زيارة للصف الرابعحلقة الثانية بنتقال لللال

ميدانية الزيارات البوطالبات الصف السادس 
 اإلعدادية. للمدارس

اإلعاقة ُتول ي المدرسُة اهتماًما كبيًرا بالطالبة ذات  •
يضمن اندماجها ؛ بما بتهيئة البيئة المناسبة لها

تحويل النصوص المسموعة إلى وتعلمها، كـ
دراجها في صف "فراشات التحدي"مكتوبة  .، وا 

ارات الحياتية لمعظم الطالبات تُنم ي المدرسُة المه •
إدارة الطابور في بصورة  جيدة، كالمهارات القيادية 
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مهارات الحاسوب كتصميم مطوية و الصباحي، 
ت والمهارا، ((Photoshopباستخدام برنامج 

، واألشغال الفنية كالرسم وتصميم البطاقات
اليدوية.

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر.في البرامج المدرسية مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض  •

 تعزيز مهارات الطالبات الحياتية بصورة أكبر. •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 جيد" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

تقيم المدرسة واقعها بدقة وشمولية بتوظيف أدوات  •
(، ومعايير المدرسة (SWOTعدة، مثل: تحليل 

 البحرينية المتميزة، وتوصيات المراجعة السابقة،
في تحديد أولوياتها للتطوير وتستفيد من نتائجه 

والتحسين، وبناء خططها اإلستراتيجية والتنفيذية 
التي اشتملت على مؤشرات أداء، ومعايير نجاح 

مع  ،والمتابعة واضحة للتنفيذوآليات محددة، 
من حيث تناسبها تفاوت بسيط في بعض مؤشراتها 

المستجدات في  متابعةوفي مع الواقع المدرسي، 
 .قسم اللغة اإلنجليزيةبعض األقسام، ك

في استمارة التقييم الذاتي  المدرسةتتوافق تقييمات  •
مع األحكام التي أصدرها الفريق في جميع 

؛ مما يعكس وعي القيادة العليا مجاالت المراجعة
 .بواقع المدرسة وقدرتها على مواجهة التحديات

 الدقيقة تكثف القيادة المدرسية زياراتها التقييمية •
 م التغذية الراجعة الهادفة للتطوير،للمعلمات، وتقد

 هنمن نتائجها في حصر احتياجات مستفيدةً 
مثل: بتوفير ورش العمل،  ،ة وتلبيتهايالتدريب
الطالبي  التقييم، واإلنجازالراجعة وأساليب  التغذية

فضاًل عن تفعيل الزيارات في األعمال التحريرية، 
انعكس إيجاًبا مما  ؛التبادلية الداخلية والخارجية

على أداء المعلمات في معظم الدروس بخالف 
 .الحلقة األولىدروس اللغة اإلنجليزية و بعض 

 ةبكفاء والفنية اإلداريةشئونها تدير قيادة المدرسة  •
اون الكبير عالية تمثلت في وضوح األدوار، والتع

بعض التغلب على عدم استقرار بين معلماتها في 
ظروف  الالتي يعانين من األولىالحلقة  معلمات
تفوض ، و مزمنة تحدث غيابات متكررة لهنصحية 

معلمة األولى للقيام بمهام ال منهن ذوات الكفاءة
، ورئاسة اللجان والمشروعات التربوية، لقسم العلوم

شهادات الشكر، ولوحة عبر المتميزات ز يتحفمع 
و"لمة  "رسائلي ألحبتي"، ي:التميز، ومشروعَ 

مما انعكس على توفير أجواء اجتماعية أحباب"؛ 
ساهمت في تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها  ؛قوية

 بصورة جيدة.
مية مرافقها ومواردها المادية والتعليتوظف المدرسة  •

، كتوظيفها الصف اإللكتروني، بصورة جيدة
ساحتها  ومختبر الحاسوب، فضاًل عن توظيف

من على الرغم ، هذا، المظللة في أنشطة الفسحة
 .عدم توفر صالة رياضية

تتعاون المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما  •
جيدة، كتعاونها مع بات بصورة يعزز خبرات الطال

في عملية  الدفاع المدنيالمدارس المتعاونة، و 
في فحص النظر  ، والمركز الصحياإلخالء

ر، تتواصل مع أولياء األمو  وطالء األسنان، كما
هم في بعض أنشطة الفسحة المدرسية، بمشاركت

وتستفيد من آراء ومقترحات طالباتها وأولياء 
حقيبة.ال ب حفل التخرج، ويوم، كما في أمورهن
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
مستويات تطوير آليات التقييم الذاتي وفًقا للمستجدات؛ لتكون أكثر فاعلية لالرتقاء في مجاالت العمل المدرسي إلى  •

 أعلى.

 أثر برامج رفع الكفاءة المهنية بدرجة أكبر على أداء المعلمات، خاصة قسم اللغة اإلنجليزية. انعكاس متابعة •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 سنــد االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Sanad Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1996 سنة التأسيس

 743مجمع  - 4378طريق:  - 2418مبنى  العنوان

 سند/ العاصمة المدينة/ المحافظة

 17623162 الفاكس 17624341 أرقام االتصال

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

 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12) الصفوف الدراسية
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 330 المجموع 330 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

 - - - - - - 2 2 2 2 2 2 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنيات 9إداريات، و 9 عدد الهيئة اإلدارية

 39 عدد الهيئة التعليمية

 والتعليممنهج وزارة التربية  المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 عام دراسي واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية

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

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

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 .2017-2016تعيين مديرة مدرسة في العام الدراسي  •

 :2018-2017تعيينات جديدة في العام الدراسي  •

 مديرة مدرسة مساعدة  –
اللغة  1رياضيات،  1نظام معلم الفصل،  4جدد في األقسام األساسية:  معلمات –

 اإلنجليزية
 .التالية: اللغتين العربية واإلنجليزية، والرياضياتلألقسام معلمات أوليات  –

 


