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 المقدمة

 

أيام من قبل  ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار م والتدريب بهيئة جودة التعليمراجعة 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 تجرىال المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من  وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال

 توصيات.
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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 يع تقريًباالجم /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم

 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 أقلية /قليل

 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا

 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 متازم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

وشموليتها بما التخطيط اإلستراتيجي،  عمليات دقة •
أولويات  ز بقوة علىرك   الذي ،تقييم الذاتيالفي ذلك 

وفق منظومة تعليمية فاعلة؛ التطوير والتحسين، 
ساهمت في ارتقاء األداء العام للمدرسة نحو التميز، 

 ومنحها رضا الطالبات وأولياء أمورهن.

في  مةتقد  مأكاديمية مستويات تحقيق الطالبات  •
اد االختبارات المدرسية والوزارية، في جميع المو 

ا، تتوافق مع األساسية، ونسب إتقان مرتفعة جد  
تقدمهن المتميز في الغالبية العظمى من الدروس، 

 .في الحلقتين واألعمال الكتابية

بروز السمات الشخصية لدى الطالبات، من حيث  •
على القيادية قدرتهن التزامهن السلوك القويم، و 

في  متميزةومساهمات بمبادرات  ،تحمل المسئولية

، ومشاركاتهن بحماس كبير في حياة المدرسيةال
 المشروعات والبرامج المدرسية. 

اإلستراتيجيات التعليمية، واألساليب  توظيف •
الطالبة فيها محوًرا  كانتالتقويمية توظيًفا فاعاًل، 

للعملية التعليمية، في الدروس الممتازة والجيدة والتي 
كان إال ما  ،دروساللت ما يقارب ثالثة أرباع شك  

من دعٍم متفاوٍت للطالبات ذوات التحصيل األقل، 
 . واألعمال الكتابية في قلة من الدروس

توفير حزمة متنوعة من األنشطة والبرامج المتميزة  •
المساندة والداعمة لخبرات الطالبات واحتياجاتهن 

ة خاص   ،التعليمية والشخصية على اختالف فئاتهن
عاية الفائقة الر تقديم والموهوبات، و  ،المتفوقات

 ة.والحاالت الخاص   ،ذوات اإلعاقةلطالبات ل
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 أبرز الجوانب اإليجابية
أولويات التطوير والتحسين، وفق منظومة  على يستراتيجي المبنإلا التقييم الذاتي الدقيق والشامل، والتخطيط •

 رسي. متكاملة تعمل بتعاون كبير مع الشركاء، وانعكاسه بقوة على جميع مجاالت العمل المد

والتعبير عن آرائهن بثقة عالية، ومساهماتهن في  ،شخصيات الطالبات القيادية، ومقدرتهن على تحمل المسئولية •
 الهادفة، مثل: والمشاركة بفاعلية عالية في المشروعات والبرامج المدرسية ،إدارة الحياة المدرسية

القيادية  هنهدف صقل مهاراتية والتعليمية؛ بعنى بتوليهن مهام الهيئتين اإلدار ي  والذي  ،"التسيير الذاتي" -
 .والعمل باستقاللية

زيادة نسبة لى إهدف يعنى بتنمية روح الوالء والمواطنة لدى الطالبات، و ي   والذي ،"ثمرة ينجن ؛بذرةنغرس " -
 المشاركة في األنشطة والبرامج والفعاليات المدرسية

القيم اإلسالمية، تنمية عنى ببرامج ت  بالقيم أحلى"، "حياتي و، " انضباطي سر نجاحي"و، "أميرة األخالق" -
 والسلوك اإليجابي

تستهدف جميع  برامج نعم للحضور المبكر"، ،ال للتأخير"و"سوق الخميس"، و"، سلوكي سر انضباطي" -
 الطالبات؛ لتعزيز الحضور المبكر للمدرسة

 ة البلوغ والمراهقة والتغيراتتوعية طالبات الصف السادس وتعريفهن بمرحل إلى مشروع يهدف ،"كبرنا" -
 الجسمية والنفسية المصاحبة

زيادة الطالبات على العمل التطوعي، وقد ساهما في  "حفظ النعمة" و"سلة الخير"، مشروعان يعنيان بحث   -
 المجتمع المحلي.  تواصلهن مع

حوًرا للعملية التعليمية، والتنوع إستراتيجيات التعليم والتعلم المتميزة ذات الجودة العالية التي جعلت من الطالبات م •
، وقد ساهم في جودة ذلك مشروع رفع في أساليب التقويم التي تلبي احتياجات الطالبات التعليمية باختالف قدراتهن

، وبالتالي في رفع مستويات إنجاز الطالبات عبر توطين التدريب خاصة الجدد منهن ،الكفاءة المهنية للمعلمات
 .األكاديمي

المعززة لخبرات الطالبات واحتياجاتهن التعليمية والحياتية على الرعاية الفائقة؛ و  الداعمة،ألنشطة والبرامج ز اتمي   •
 ، مثل:ةوالحاالت الخاص   ،ذوات اإلعاقةلطالبات اوالموهوبات، و  ،ة المتفوقاتخاص   ،اختالف فئاتهن

 ان، ويتضمنبمشاركة أولياء األمور لىطالبات الحلقة األو  انيستهدف انبصمة أمي"، و"براعم الغد"، مشروع" -
؛ التي "نجوم اإلمالء"و ،"تقرأأمة "و، "عبق القلم"و، "تغريدات مبدعة"مثل:  ،مجموعة من البرامج والفعاليات

 تقان في المواد األساسيةرفع نسب اإل تساهم في

برامج عدة بلغة العربية مهارات المن والموهوبات  ،عنى بتمكين الطالبات المتفوقاتي  " كنوز لغتي"، مشروع  -
  "ثون الخطا"مار ومثل: "سحر األقالم"، 

برفع مستويات اإلتقان لدى  يعنيانمشروعان أحقق غايتي"،  ؛و"برفقة والدتي ،"لقمةا إلى نصل ؛بالهمة" -
 الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في الرياضيات
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ت الحلقة الثانية على مهارات البحث تدريب طالباإلى ب"، مشروعان يهدفان جر  "أقرأ وأبحث"، و"أنا أ   -
 جراء التجارب العملية ا  و  ،العلمي

تحفيز الطالبات على اإلنجاز ب عنىت  مشروعات سباق المجموعات"، و""سلم التحدي"، و"حبات عنب"،  -
 واألنشطة  ،والملفات ،السريع والدقيق في الصفوف

تنمية  إلى انيهدف انمشروعنحو الع ال"، .. ."أسمو بلغتيوز"، خطوات نحو التمي   ..اإلبداع."فراشات  -
لدى  ، والقواعد اإلمالئية، والتعبير الكتابيالصامتةالقراءة و في القراءة الجهرية،  مهارات اللغة العربية

  .ةذوات اإلعاقالطالبات و  ،طالبات صعوبات التعلم

 

 

 التوصيات
ة على أوسع نطاق، واالستفادة منها في المؤسسات التربوية المتميزة، والمشروعات الرياديوالبرامج نشر الممارسات  •

 التعليمية في مملكة البحرين.

، وتقديم المساندة األقلقدرات الطالبات ذوات التحصيل  يتطوير الممارسات التي تنتهجها المدرسة في تحد •
 التعليمية لهن بصورة أكبر في الدروس، واألعمال الكتابية.

 

 

  ممتاز"التحسن على  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 ،ارتقاء المدرسة بمستوى أدائها في جميع المجاالت •
 .المستوى الممتاز الجيد إلىمن المستوى 

لمامها الكبير، و وعي القيادة  • ات وأولوي   ،بجوانب القوةا 
للوصول إلى التمي ز،  ؛التطوير، وقيادتها الملهمة

ق والشامل، والمنبثقة من عمليات التقييم الذاتي الدقي
ة، اإلستراتيجية والتشغيلية، ذات يخطط المدرسالو 

 التي تم  والمؤشرات الدقيقة، اإلجراءات الفاعلة، 
 عالية.متابعتها بحرفية تنفيذها و 

تكاتف بوالفكر التربوي،  المدرسي األداءقي ر   •
صرار و والشركاء،  يالمدرسالمجتمع  على تحقيق  هما 

جميع  فيواإلبداع لتميز ى الإالرامية ة المدرسة رؤي

ببرامج ومشروعات ريادية متنوعة  ، مشفوعةً األصعدة
ا وتطويرهن ومستمرة؛ ساهمت في تنميتهن مهني  

في التغلب على التحديات  هانجاح إلى تا، وأد  أدائي  
بعض  هافي تفويضكما التي تواجهها بكفاءة، 

منسقات جميع للقيام بمهام  ؛األكفاء لمعلماتا
في الحلقة الثانية، والتي تم شغلها  ساسيةاألقسام األ

 .امهني   الجد دالمعلمات ، وتهيئتها مؤخًرا

ا في استمارة تطابق تقييمات المدرسة ألدائها ذاتي   •
التقييم الذاتي، مع األحكام التي أصدرها فريق 

 المراجعة في جميع المجاالت.
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 المخرجاتجودة 
 

  ممتاز" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 لحكممبررات ا
 

نسب  ،ق طالبات الحلقتين األولى والثانيةت حق   •
ة نجاح مرتفعة في االختبارات المدرسي  

 ،في جميع المواد األساسية ،ةواالمتحانات الوزاري  
تراوحت ما  ،2018-2017في العام الدراسي 

 %.100و ،%97بين 

في  ،اق الطالبات نسب إتقان مرتفعة جد  حق  ت   •
 حلقتين الدراسيتين،البجميع المواد األساسية 

كان أعالها  %،100و ،%78تراوحت ما بين 
الصف الرابع، وأقلها في اللغة العربية بفي العلوم 

 االبتدائي. الصف األولب

النجاح المرتفعة مع نسب االتقان  تتوافق نسب •
ي هفي جميع المواد األساسية، و  ،االمرتفعة جد  

ى تعكس بقوة المستويات العالية للغالبية العظم
وقد والجيدة،  ةالممتاز من الطالبات في الدروس 

ثالثة أرباع دروس المواد األساسية تقريًبا،  شك لت
 ،وبرزت بشكل أكبر في دروس اللغة العربية

الصف السادس، ودروس نظام بوالرياضيات 
 معلم الفصل.

تكتسب الغالبية العظمى من الطالبات المهارات  •
لعربية في اللغتين ا ،والمكتسبةاألساسية 

كالقراءة الجهرية  ،واإلنجليزية بصورة بارزة
إضافة إلى والتعبير الشفهي والكتابي بوجه عام، 

توظيف التراكيب اللغوية، والمهارات النحوية في 
 ،ة في الصفين الثالثخاص  اللغة العربية، 

، بخالف اكتساب فئة قليلة منهن والسادس
المهارات اإلمالئية بمستوى أقل بالصف 

وكذا يكتسبن المهارات العلمية بمستوى  س.الخام

 ،في االستقصاء العلمي، والتفسير ،متميز
كاستنتاج خواص الفقاريات  ،والتجريب ،والتبرير

بالصف الرابع، وتكوين السالسل الغذائية 
بالصف الثالث، كما يكتسبن المهارات الحسابية 

والحساب  الجمع والضرب في ،بالمستوى نفسه
الصف ب لكسور العشريةوتقريب االذهني 
 . السادس

في  ،تستقر نسب النجاح عند المستويات المرتفعة •
جميع المواد األساسية، على مدار األعوام 

 .2018-2017إلى  2016-2015ة من يالدراس  

بفئاتهن الغالبية العظمى من الطالبات تتقدم  •
في  ةٍ كبير  بصورةٍ  ،في الحلقتينالتعليمية المختلفة 

بشكٍل ى تقدمهن الكتابية، وتجل   واألعمال الدروس
الصف في مخرج الحلقتين، في ًزا أكثر تمي  
اللغة العربية والرياضيات في الصف الثالث، و 

م الطالبات المتفوقات، برز فيها تقد   السادس، إذ
الالتي يمثلن الشريحة األكبر، في حين ظهر 

من ذوات التحصيل  ،م بعض الطالباتتقد  
 روس واألعمال الكتابيةفي قلة من الد المنخفض

 األولة في الصفين خاص  بمستوى أقل، 
  .والخامس

ًما بفئاتهن التعليمية المختلفة تقد  ق الطالبات ت حق   •
ق حق  ة، حيث ت  بارًزا في برامجهن الخاص  

الطالبات المتفوقات والموهوبات العديد من 
ما ك ،المراكز المتقدمة في المشاركات الخارجية

 المليون"، وتتقدم طالباتفي مسابقة "شاعر 
ًما بارًزا في الغالبية العظمى صعوبات التعلم، تقد  
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 ،من الدروس، وفي المشروعات التربوية الهادفة
 ىنظير الرعاية المثل ؛والبرامج التعليمية المساندة

الطالبات  عالوة على تقد مالتي يحظين بها، 
ذوات األداء األقل بصورة كبيرة في المشروعات 

"فراشات  :ية للكفايات األساسية، كمشروع  الداعم
"أسمو "، وزطوات نحو التمي  خ   ...اإلبداع
  ".. نحو الع البلغتي.

 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 .واألعمال الكتابية، بصورة أكبرفي الدروس  قلم الطالبات ذوات التحصيل األتقد   •

 

 

  ممتاز"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

عالية، ومبادرات ذاتية في  طالبات دافعيةً بدي الت   •
تحمل مسئوليات تعلمهن، وتعليم زميالتهن ذوات 

 اكبيرً  اوحماسً  ،عاليةً  التحصيل األقل، ويظهرن ثقةً 
في قيادة و في الغالبية العظمى من الدروس، 

 . ، وتمثيل األدوارمجموعات العمل

 ،برامجالفي  فتةالبفاعلية تشارك الطالبات  •
 ة الهادفةيالمدرس وعاتالثقافية، والمشر واألسابيع 

أنشطة ما قبل الطابور الصباحي،  :، مثلكاف ة
، نشاطي في فسحتي"، وفعاليات "ةالصباحي واإلذاعة

عالوة على ما لهن من أدوار واضحة، في المجلس 
الطالبي، والفرق واللجان الطالبية العديدة، مثل: 

بذاتي"، و"أسمو  و"براعم التكنولوجيا"، "الزهرات"،
مثل: "فراشات اإلبداع"، و"كنوز  ،المشروعاتفي و 

 التسيير الذاتي".لغتي"، و"

ف الطالبات بقدٍر عاٍل من الوعي واالنضباط تتصر   •
 الخلق الرفيع والسلوك القويم، بتمثلهن ؛الذاتي

مع  وانسجاًما ظهرن احتراًما كبيًرا لآلخرين، وألفةً وي  
ظمة المدرسة ا بأنا جم  والتزامً  ،ابعضهن بعضً 

ز من وقد عز   ي،ما أشعرهن باألمن النفس ؛وقوانينها

البرامج ، عبر فائقةذلك ما يتلقينه من رعاية 
، نجاحي سر   انضباطيك والمشروعات المعززة،

 .وحياتي بالقيم أحلى

للقيم اإلسالمية، ومبادئ ا تظهر الطالبات فهًما عميقً  •
ل قيامهن باألعمال في المواطنة الصالحة، تمث  

و"سلة  ،"حفظ النعمة" :يمشروع  كما في  ،يةـتطوعال
تنفيذ ب، بثقافتهن الشعبيةاعتزازهن في الخير"، و 

ن في رسم لوحات هعابدا  فعالية من تراث مملكتي، و 
نجني  ؛مشروع "نغرس بذرةوتفعيل األمثال الشعبية، 

 ،الصدارة في المسابقات الخارجية ، ويحققنثمرة"
 .ديرتي الحلوة" كالمركز األول في "مسابقة

 إلى الحضور المنتظمالطالبات  معظمتلتزم  •
الذي ر، المبك  الحضور  على المدرسة، ويتنافسن

زته المدرسة  سلوكي سر  "مثل:  ة،ببرامج عد   عز 
رصده  بخالف ما تم  "، و"سوق الخميس"، انضباطي

من حاالت الغياب في بعض المناسبات غير 
منها،  د  الرسمية، التي تسعى المدرسة جاهدًة للح

 ".نعم للحضور المبكر ،بتفعيل حملة "ال للتأخير
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ا، برزت ت ظهر الطالبات قدرًة عاليًة على التعلم ذاتي   •
عدادهن ، و توظيفهن تطبيقات التمكين الرقميفي  ا 

وتوظيفهن مصادر  البحوث، وتصميم المطويات،
كالبوابة التعليمية، و"الويكيبيديا"،  ،التعلم المختلفة

"؛ لقراءة Xمشاركتهن في مشروع "بروجكت و 
 .القصص في المنزل

ت المهارات التواصلية بصورة بارزة بين تجل   •
ظهرنها خالل ترحيبهن بالزوار، أو الطالبات، 

دارة وقدرتهن الهادفة على  إدارة اللجان المتنوعة، وا 
مقترحات في الو  ءرااآلبداء ا  والنقد، و  ،الحوار

زميالتهن  المجلس الطالبي، وعلى كسب ود  
 .هنوتقدير 

 

 
 جوانب تحتاج إلى تطوير

 بصورة أكبر. المناسبات غير الرسمية،لمدرسة في إلى احضور الطالبات  •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 ممتاز"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

تعليم وتعل م إستراتيجيات لمات ت وظ ف المع •
في الغالبية العظمى من  متنوعة وفاعلة

محوًرا للعملية  هاكانت الطالبات في، الدروس
واالستقصاء،  ،التعلم باللعبمثل: التعليمية، 

 زاوج – والمناقشة والحوار، و"فكرواالكتشاف، 
؛ والتعلم التعاوني م حد د األدوارشارك"،  -

ي إكساب الطالبات ساهمت بدرجة كبيرة ف
 .والمفاهيمالمهارات األساسية، والمعارف 

 نجذبيو  ،ز المعلمات دافعية الطالباتعز  ت   •
مثل للموارد ستثمار األالم، باانتباههن نحو التعل  

ا التعليمية المتاحة، كالسبورة الذكية، والكامير 
، وأركان البيئة الوثائقية، والسبورات الفردية
واألفالم وسة، الصفية، والنماذج المحس

 عن توظيفهن البارز ألدوات فضاًل  التعليمية.
 Zipو) ،(QR) :التمكين الرقمي، مثل

Grade) ،و(Kahoot). 

المعلمات عمليات الربط المنطقي بين ف توظ   •
بالحياة والقيم، بصورة بارزة و المواد الدراسية، 

 تطبيقما في كفي عدد كبير من الدروس، 
في لشراء، الكسور العشرية في عمليات ا

 لرياضيات، وربطها بقيم المواطنة.دروس ا

دروسهن الغالبية العظمى من المعلمات تدير  •
بصورة منظمة ومنتجة، من حيث إدارتهن 
المتميزة لسلوك الطالبات، ودقة التخطيط، 
والتسلسل المنطقي في االنتقال بين جزئيات 

ات والتعليمات وتوجيه اإلرشادالدرس، 
جانب االستثمار  لى، إالواضحة المستمرة

م، فضاًل عن قدرتهن العالية األمثل لوقت التعل  
 ،على دمج الطالبات في أنشطة التعلم

بالصيحات التشجيعية، والهدايا الرمزية، ونجوم 
الطالبات برامج تحفيزية بين  ز، وتنظيمالتمي  

م التحدي، وجمع وسل   المجموعات، كسباق
مي التحفيز الرقلى إ ةً حبات العنب، إضاف

 .(Class Dojo)ببرنامج 

بتوظيف أساليب  الطالبات أداء   م المعلمات  و  ت ق •
والتحريرية،  ، الشفهيةم المتنوعة والفاعلةتقويال

إلى جانب التقويم التكويني  ،الفردية والجماعية
، وتقويم األقران، المستمر، والتقويم الذاتي

فضاًل عن توظيفهن التقويم اإللكتروني عبر 
 ذلك كله فيمن يستفدن و . عليميةالبوابة الت

بصورة  للطالباتتلبية االحتياجات التعليمية 
 ،التغذية الراجعة المستمرة موجهة بتقديم

الفوري ويب والتصحيح المصحوب بالتص
فضاًل عن مساندة الطالبات لألخطاء، 

، األقلالمتفوقات للطالبات ذوات التحصيل 
"المعلمة الطالبة"، عبر دور بتفعيل 

فاعلية الدعم  وعات المرنة، في حين تقل  المجم
 قلة من الدروس. المقدم لهن في 

الواجبات الطالبات بالعديد من المعلمات ف كل  ت   •
عت ما بين تنو  التي ، الصفيةاألنشطة البيتية و 

عداد التقاريراأل  التي يتم  ، نشطة اإلثرائية، وا 
متبوعة انتظام، دقة و ب - غالًبا –تصحيحها 

ة في دروس نظام معلم خاص   ،ةتغذية راجعب
 الفصل، واللغة العربية.
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 في األنشطة التقويمية تراعي المعلمات التمايز •
أنماط تعلم  مراعاةو في الصعوبة، بالتدرج 

تحدي بو  ،فيها دةالطالبات وذكاءاتهن المتعد  
 .الحواريةسئلة طرح األب هنقدرات

تحرص المعلمات على تنمية مهارات التفكير  •
الطالبات في الغالبية العظمى من العليا لدى 

الدروس، كتفسير اإلجابات وتبريرها، والعصف 
، نظام معلم الفصلالذهني في دروس 

المشكالت في  وحل   ،واقتراح الحلول ،والتحليل
لقواعد النحوية في اللغة العلوم، واستنتاج ا

 ،وتوظيف مهارات االستقصاء ،العربية
 اضيات.والحساب الذهني في الري ،واالحتمال

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 في الدروس التحصيل األقلبقدرات الطالبات ذوات أن ترتقي شأنها االستمرار في تعزيز الممارسات التي من  •

 .واألعمال الكتابية

 

 

  رشادهم  "ممتاز"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

طالبات التعليمية للحتياجات الت لبي المدرسة ا •
مثل:  ،فعاليات المتميزةج والالبراممن بحزمة 

 إلى نصل ؛و"بالهمة.. نحو الع ال"، ."أسمو بلغتي
 للطالبات ،“غايتيأحقق  ؛، "وبرفقة والدتيلقمة"ا

" الخطثون ا، ومسابقة "مار األقلذوات التحصيل 
طالبات لل (English Star)و"سحر األقالم" و

متفوقات، فضاًل عن الدعم المتمي ز الذي تحظى ال
ت صعوبات التعلم في برنامجهن به طالبا

كما ز"، طوات نحو التمي  خ   ..."فراشات اإلبداع
توفر حصص النشاط األسبوعية دعًما فاعاًل 

 الفئات.لجميع 
 ،لطالباتالشخصية لحتياجات الالمدرسة ا لبيت   •

كالزي والعينية، المادية بتقديم المساعدات 
 يةسلوكالقيم ال عزيزوالقرطاسية، وت ،المدرسي

"سوق : ، منهاهن بتطبيق البرامج الوقائيةلدي
وتحتويهن عندما ، خميس"، و"أميرة األخالق"ال

لرعاية الفائقة عن اتكون لديهن مشكالت، فضاًل 
، كالخوف ةوالدعم النفسي للحاالت الخاص  

 والقلق. 
ي المدرسة مواهب طالباتها بتوفير نطاق تنم   •

ة الالصفية متنوع واسع وثري من األنشط
بتفعيل  ه،ءوأثنا، تبدأ قبل الطابور الموجهة

األنشطة التعليمية والرياضية، األسابيع اإلثرائية و 
، "تغريدات مبدعة"مثل: والبرامج، والفعاليات، 

، "اإلمالءنجوم "، و"عبق القلم"، و"أمة تقرأ"و
المسابقات "أرضنا أمانة"، و  اليونسكو ومعرض

الخارجية التي يحققن فيها مراكز متقدمة 
 ".44"فن الطفل و"قطوف يانعة"،  ي:ت  قمسابك

ر المدرسة بيئة تعليمية صحية آمنة، بتقييمها توف   •
والسالمة، ومتابعتها الدقيقة الشتراطات األمن 

 ،وانصرافهن كمتابعتها المميزة حضور الطالبات
ضية المزمنة بعناية، كفقر الدم ر  والحاالت الم  
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المنجلي، والسكر، على الرغم من عدم توافر 
الوعي البيئي  هاتعزيز إضافة إلى  .مرضةم

بالتدريب على عملية  ى الطالباتلدوالصحي 
حمالت التوعية بالغذاء الصحي، ، وتنفيذ اإلخالء

 .محاضرة "العناية بصحة الفم واألسنان"تقديم و 
ببرنامج متكامل، دد طالبات الج  الهيئ المدرسة ت   •

منح و  ،المسابقات، و البرامج الترحيبيةيتضمن 
د  ع  ت  كما ، بمرافق المدرسة تعريفالدايا، و اله

 ،قاءاتللباللمرحلة التالية الثالث طالبات الصف 
كما الرابع،  وفصففي عليمية تمواقف حضور و 

الميدانية التعريفية لطالبات الصف  تنظ م الزيارات
 على تهيئتهنعالوًة ، للمدارس المعنيةالسادس 

 ا ضمن برنامج "كبرنا".نفسي  

عناية رسة طالباتها ذوات اإلعاقة بترعى المد •
النطق سالمة  معالجةك ،اوأكاديمي   امتميزة نفسي  

األنشطة وتشجيعهن على المشاركة في لديهن، 
ما في مسابقة ، كالداخلية والخارجيةالالصفية 

 رة"."الحدائق المصغ  

في  هالطالباتالحياتية مهارات المدرسة الز ت عز   •
مهارات ال، كالدروس وخارجها بصورة موجهة

ومهارات البحث  ،حل المشكالتالقيادية و 
"أقرأ وأبحث"،  :يبتطبيق مشروع   والتجريب العلمي

تقنية المعلومات، وأدوات  "، وتوظيفأجربو"أنا 
عدادو الرقمي، التمكين  والطهي، والعمل ، البحوث ا 

 التطوعي كما في مشروع "سلة الخير".

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 الممارسات اإليجابية في دعم الطالبات ومساندتهن؛ حفاًظا على المستوى المتميز.   االستمرار في •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

على الطموحة  ز رؤية المدرسة التشاركيةرك  ت   •
 رجمت بوعي منتسباتها، وقد ت  واإلبداع التمي ز
را العالي متميزة في جميع بصورٍة دة قيادتها، وا 

 مجاالت العمل المدرسي.

لمامها يالمدرس القيادةتتميز  • ة بوعيها البارز وا 
الواضح بجوانب القوة وتلك التي تحتاج إلى 

دقة وشمولية عمليات التقييم  ؛ نتيجةتطوير
أدوات عدة، منها: تحليل  الذاتي، بتوظيف

(SWOT) ، نية مشروع المدرسة البحري معاييرو
واالستفادة المتميزة، وتقارير الزيارات الصفية، 

في تحديد أولويات التحسين، وبناء  اكله هامن
، دقيقةمؤشرات أداء بة، يالخطة اإلستراتيج
لمنظومة العمل  ودقيقةمنظمة وآليات متابعة 

أدى إلى االرتقاء بجميع مجاالت ؛ مما المدرسي
 ز المنشود. العمل المدرسي نحو التمي  

بمحاكاتها الواقع استمارة التقييم الذاتي  تتسم •
الفعلي للحياة المدرسية، وتطابق تقييمات 

التي المدرسة في جميع المجاالت مع األحكام 
 توصل إليها فريق المراجعة.

تنتهج المدرسة في سياستها لرفع الكفاءة المهنية  •
و المنقوالت أدد خاصة المعلمات الج   –للمعلمات 

 في عبر توطين التدريب – لمدرسةإلى احديثًا 
لحاقهن ، وا  احتياجاتهن التدريبية الفعليةتلبية 

ي: "معايير بالورش الخارجية، والداخلية، كورشت  
إنتاج محتوى تعليمي رقمي"، و"التعليم الجيد يبدأ 
باألسئلة الجيدة"، والتوأمة بين األقسام، وتنظيم 

كما ، الزيارات التبادلية، وعقد الجلسات التطويرية

األمر الذي  ؛تتابع المدرسة أثر التدريب بدقة
 في الممارسات التربوية الصفية.  ًياًزا عالأثمر تمي  

القيادة المدرسية العليا أنموذًجا يحتذى في  د  ع  ت   •
يسوده الجو العالئقي و  ،العمل التشاركي اإليجابي

اإلنساني، ببثها روح الحماسة في منتسباتها، بما 
 ،ء المتجددمستمر والعطادفعهن نحو التطوير الي

ز ذلك بمنحهن شهادات الشكر والتقدير، وتعز  
عداد صف قيادي ثاٍن من ذوات الكفاءة للقيام  وا 

المواد  في أقسامببعض المهام القيادية، كمنسقات 
شغلها بالمعلمات األوليات  األساسية التي تم  
ودعمها مبادرات األقسام ، المعينات حديثًا

لى إأدى ؛ مما "كنوز لغتي" بادرةكم ،التطويرية
أكسب منتسباتها تسيير العمل المدرسي بانتظام، و 

 . عما تقدمه اا كبيرً والشركاء رضً 

بكفاءة المتاحة  توظ ف المدرسة مواردها ومرافقها •
ثراء خبراتهن  عالية، في تعزيز تعلم الطالبات، وا 

مختبر الحاسوب، ومركز  كتفعيلها ،العملية
ومعمل التربية العلوم، مصادر التعلم، ومختبر 

األسرية، ومشغل التصميم والتقانة، وتفعيلها 
المتميز للساحات واألركان التعليمية في تعزيز 

 خبراتهن التعليمية.

ثري المدرسة خبرات طالباتها بتواصلها الدائم ت   •
مع المؤسسات المجتمعية، كتعاونها مع مركز 

دوية وتقديم المحاضرات ؛ لتوفير األكانو الصحي
ووزارة الداخلية في تفعيل  التوعوية والصحية،

كما تستفيد بعض المؤسسات "برنامج مًعا"، 
كرياض األطفال من صالة المدرسة؛  ،المجتمعية
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ز المدرسة تواصلها تعز  و السنوية،  اتهاإلقامة فعالي
مشاركتهم ، بومجلس اآلباء مع أولياء األمور

مع المتميزة في فعاليات المدرسة، مثل: "مهرجان 
"بصمة أمي"، و"براعم  ات:أحلى"، ومشروع أمي

ومعرض اليونسكو "القارئ المبدع"، و الغد"، 
في تنظيم اللقاءات التربوية، و  "أرضنا أمانة"،

 واستقبال الطالبات صباًحا. 

 
 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير

أداء المعلمات  لكفاءة المهنية علىرفع اأثر برامج انعكاس االستمرار في الممارسات القيادية اإليجابية في متابعة  •
 .بصورة أكبر دروسالفي 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 االبتدائية للبنات شهركان اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Shahrakan Primary Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1989 سنة التأسيس
 1042 مجمع - 4279طريق  - 2337مبنى  العنوان

 الشمالية /شهركان المدينة/ المحافظة

 17632382 الفاكس 17632701 أرقام االتصال

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

 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 516 المجموع 516 اإلناث - الذكور الطلبةعدد 

 .الطالبات إلى أسر من ذوات الدخل المتوسطأغلب تنتمي  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف دراسي 
 بالمرحلتين االبتدائية واإلعدادية

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - 3 3 3 3 3 3 عدد الشعب

ل مستوى عدد الشعب لك
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )
 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنيات (4)إدارية، و (11) عدد الهيئة اإلدارية

 39 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 بية اللغة العر  لغة التدريس

 سنوات (8) المدة التي قضاها المدير في إدارة المدرسة

 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعليم للرياضيات في صفوف الحلقة الثانية، واللغة  •

 اإلنجليزية بالصف السادس.

 بهيئة جودة التعليم والتدريب. الخاصة الوطنية االمتحانات •

 - االعتمادية )إن وجدت(



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب
 14    2018أكتوبر 17-15 - للبناتاالبتدائية  شهركانمدرسة  -تقرير المراجعة 

 المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تتمثل في: ،2019-2018العام الدراسي الحالي  التعيينات في •
 فصل معلم معلمة نظام  –
الرياضيات، واللغة العربية،  لألقسام التالية: (4منهن ) ،معلمات أوليات) 6( –

 ، والعلوم.واللغة اإلنجليزية
 


