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  المقدمة
 

إجراء هذه المراجعة قامت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب ب
األخرى،  نشطةألوقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، وا مراجعين، سبعةأيام من قبل ثالثة  على مدار

فضاًل عن المكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى،  طلبةواالطالع على أعمال ال
ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من  بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور. ينموظفمع ال مقابالت التي تجرىال

   نتائج، وما أصدروه من توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  0 مرض    2 جيد  0 ممتاز
 

 
 

   على مدار دورات المراجعةيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 ثانوي/ال بوجه عام
 العالي

 اإلعدادي/
 المتوسط

 االبتدائي/
 األساسي

 األكاديمي لطلبةاإنجاز  4 - - 4
 جودة المخرجات

 للطلبة التطور الشخصي 0 - - 0
 التعليم والتعلم 4 - - 4

 جودة العمليات الرئيسة
رشادهم 0 - - 0  مساندة الطلبة وا 
 ضمان جودة المخرجات والعمليات القيادة واإلدارة والحوكمة 0 - - 0

  ة االستيعابية على التحسن القدر  0
 الفاعلية العامة للمدرسة 4

2015                               2012                            2009                  

1 

2 

3 
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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
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم  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
 قليل تدل على ما هو أدنى من محدود

 لة الشديدةتدل على الندرة والق امحدود جد  
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

  تحقيق الطالب مستويات مناسبة في إنجازهم
باستثناء اللغة ، ةً عامفي المواد الدراسية األكاديمي 
في  التي يحققون فيها مستويات غير مالئمةاإلنجليزية 

اللغة  ا في دروسأن تقدمهم جاء محدودً الحلقتين، كما 
اللغة العربية في الحلقة  ، ودروساإلنجليزية عامةً 

 . الثانية
  عدم فاعلية إستراتيجيات التعليم والتعلم، وضعف

في تلبية أساليب التقويم اإلدارة الصفية، وقلة فاعلية 
وعدم كفاية تقديم الدعم  ،حاجات الطالب التعليمية

إضافة إلى التصحيح غير الدقيق  لمناسب لهم،ا
 .عمال الطالب الكتابيةأل

 ثقة الطالب بأنفسهم وحماسهم في الدروس ظهور 
في الحياة المدرسية بصورة  تهممساهم، و مناسبة بصورة  
 .طالب الحلقة األولى جاء أقلها مساهمةً ، متفاوتة

  خاصةً للطالبالمقدمة مناسبة البرامج المساندة ، 
ا تكون لديهم مشكالت، والتي انعكست إيجابً عندما 
 .وعيهم وشعورهم باألمن النفسيمستوى على 

  مناسبة البرامج المقدمة لتهيئة الطالب الجدد، وللمرحلة
 .التالية من التعليم

  تفاوت في ظل  عمليات التخطيط اإلستراتيجي،مالءمة
 .والمتابعة ،التقييم الذاتيدقة 

  أمورهم. الطالب وأولياءحصول المدرسة على رضا 
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 أبرز الجوانب اإليجابية

  ا.واحترامهم بعضهم بعضً ، المناسب الطالبوعي 
 الطالب ، و الجدد منهملطالب الطالب عندما تكون لديهم مشكالت، وبرامج تهيئة لمقدمة لاالمناسبة مساندة ال

 حل التالية من التعليم.المر ى الالمنتقلين إ
 
 

 التوصيات
  في اللغة اإلنجليزية  ، خاصةً الدراسيةاألكاديمي، وتنمية مهاراتهم األساسية في المواد  الطالبرفع مستوى إنجاز

  .الحلقة الثانيةب، واللغة العربية بالحلقتين
  يجاد آليات متابعة منتظمة التقييم أكبر في ال بصورةتحري الدقة  .للخطة اإلستراتيجيةذاتي، وا 
  تركز علىبحيث ، تعلمالو تعليم عمليتي المتابعة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير: 

 اإلدارة الصفية الفاعلة والمنتجة 
 الحلقة األولى في األنشطة الالصفية  طالب ، خاصةً تفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 
  عموًما الدقة في تصويب األعمال الكتابيةتحري توظيف أساليب تقويم فاعلة، و 
 في الدروس واألعمال الكتابية التعليمية مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم.    

   الموارد البشرية،  إضافة إلى رات المياه،، ودو الرياضيةالنقص في المرافق المدرسية، والمتمثل في: الصالة  سد
اإلرشاد في واللغة اإلنجليزية، و  ،والعلوم ،والرياضيات ،الفصلمعلم والمتمثل في: المعلمين األوائل لنظام 

 المساندة.االجتماعي، واختصاصي النطق والتخاطب، والوظائف اإلدارية 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  في مستويات الطالب األكاديميةالمناسب التحسن ،
 .باستثناء مستوياتهم في اللغة اإلنجليزية عامة

 ووعيها المناسب القيادة العليا بالمدرسة حماس ،
 ، على الرغم منبالجوانب التي تحتاج إلى تطوير

 حداثة عهدها بالمدرسة.
  وفق خطة إستراتيجية ذات مؤشرات أداء، تنفيذ

في  تفاوت دقة التقييم الذاتيفي ظل  العمل أولويات
درسي، وفي االستمارة المعنية مع أحكام فريق الواقع الم
  .المراجعة

  ت التي تواجهها بصورة تحديامع الالمدرسة تعامل
نقص القيادة تمكنت من تعويض  ، حيثمتفاوتة
 اإلدارية والوظائف االجتماعي، واإلرشاد ،الوسطى
 المهامبذوي الكفاءة للقيام  بتفويض المساندة والفنية

تكن متابعة أثر برامج التنمية حين لم  في الالزمة،
عمليتي تطوير في  كاف   تقدمث احدالمهنية كافية إل

 .واإلنجليزيةالعربية  تينفي اللغ ، خاصةً التعليم والتعلم
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  المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

 يحقق الطالب مستويات مناسبة في إنجازهم األكاديمي 
ا غير مالئم في ، غير أنهم يحققون تقدمً ةعام صورةب

أكثر من  نسبتها دروس المواد األساسية التي بلغت
 من الدروس. 43%

  يحقق الطالب نسب نجاح مرتفعة في المواد األساسية
تراوحت ما بين  ،2302-2304 لعام الدراسيفي ا
 .%033و 69%

  المواد معظم في يحقق الطالب نسب إتقان مرتفعة
في حين ، %88و %93تراوحت ما بين  ،األساسية

 ،لصف الثالثبافي اللغة العربية  %25 تبلغ
لصف بافي اللغة اإلنجليزية  %46 ت إلىوانخفض
 السادس.

  نسب مع نسب اإلتقان تتوافق فيه  الذيفي الوقت
المرتفعة في معظم المواد األساسية، إال أن هذا النجاح 
مستويات الطالب في  عام لم يعكس بشكل  التوافق 
 مرضيةً  ، حيث جاءت المستويات  بصورة بارزة الدروس

، والعلوم ،والرياضيات ،الفصلمعلم في دروس نظام 
وبعض  ،اإلنجليزية اللغة دروس وغير مالئمة في

 دروس اللغة العربية.
 ب مهارات اللغة اإلنجليزية بصورة غير يكتسب الطال

 والكتابة. ،التحدثخاصًة مهارَتي: مالئمة، 
 المهارات والمعارف في اكتسابهم  في يتفاوت الطالب

 :يمهارتَ  نيكتسبو حيث الفصل،  معلم دروس نظام
ومهارات الرياضيات  ،والتصنيف في العلوم ،المقارنة
بصورة  ؛العربية، والقراءة والتركيب في اللغة كالجمع

والتجريد  ،التحليل :يمهارتَ  نفي حين يكتسبو مرضية، 
 بصورة غير مالئمة في الصف األول.

  المفاهيم والمعارفيكتسب طالب الحلقة الثانية 
، كالمقارنة مناسبة في العلوم بصورة   والمهارات

مهارات  نيكتسبو كذا و والتصنيف والمالحظة. 
إيجاد العامل ما في الرياضيات بصورة مناسبة ك

المشترك األكبر في الصف السادس، وحل مسائل 
التعابير الجبرية في الصف الخامس، في حين 

ال بصورة غير مهارة حل مسائل جداول الدو  نيكتسبو 
مهارات اللغة  وكذلك يكتسبونلصف الرابع، بامالئمة 

في الصف الرابع،  العربية بصورة غير مالئمة، خاصةً 
وية، وتحليل النصوص، مع كمهارات القواعد النح

كونهم يكتسبون هذه المهارات ومهارة القراءة بصورة 
  في بعض دروس الصف السادس.مرضية 

 من  الثالثة يحقق الطالب على مدار األعوام الدراسية
ا في نسب ثباتً  2302-2304إلى  2302-2300

ا في مً عام، مع تحقيقهم تقد   النجاح المرتفعة بشكل  
 لحلقة الثانية.بابعضها كما في الرياضيات 

  يتقدم الطالب بصورة غير مالئمة في دروس اللغة
اإلنجليزية عامة، وأغلب دروس اللغة العربية في 

في  ةمرضي ون بصورةتقدميالحلقة الثانية، بينما 
الرياضيات والعلوم دروس الفصل، و  معلم دروس نظام

 في الحلقة الثانية.
 الفصل معلم في األعمال الكتابية لنظام  يتقدم الطالب

بصورة غير  ونتقدمي هموالعلوم بصورة مرضية، غير أن
للغتين اإلنجليزية والعربية،  الكتابية عمالاألفي مالئمة 
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في الصف  خاصة ،وأغلب أعمال الرياضيات
 السادس.

 ن في يالطالب المتفوق كل من: ،بصورة مناسبة يتقدم
وطالب صعوبات التعلم في برنامج  ،وخارجهاالدروس 

فيتقدمون  التحصيل المتدني والطالب ذو الدعم، أما 
 .ةغير مالئم بصورة

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 والعربية. اإلنجليزية تينفي اللغومهاراتهم األساسية  ،مستويات الطالب 

  في اللغة اإلنجليزية عامة،  الطالب حسب قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصةً التقدم الذي يحققه
 .واللغة العربية في الحلقة الثانية

  التحصيل المتدني. والتقدم الذي يحققه الطالب ذو 

 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  بصورة مناسبة المدرسيةيساهم الطالب في الحياة ،
الصفية، ويبدون ثقة في األنشطة ال نحيث يشاركو 
مشاركتهم في:  :األدوار القيادية، مثل فيها، ويتولون

" و"مسابقة فن أصدقاء الحاسب اآللي"لجنة النظام" و"
في أغلبهم يتمكن و ، و"التمثيليات الهادفة" الخطابة"

كدروس العلوم والرياضيات ونظام معلم  بعض الدروس
، يهممع معلم ونتفاعلي، و إجاباتهم تبريرمن الفصل 

في حين ، "تمثيل األدوارفي "كما المسئوليات  ونتوليو 
 األنشطة في األولى الحلقة طالبمشاركة جاءت 
 .بدرجة أقل الالصفية

  ًمقبولة وتصرفاتا مناسًبا يظهر أغلب الطالب سلوك ،
في معلميهم، بعًضا ويقدرون بعضهم  نيحترمو حيث 
بعض التصرفات قلة منهم  عن تصدرحين 
 وغالًبا ماجرات البسيطة، واضطرابات السلوك، كالمشا

 ونتأثر خال قليل منهم ييشعر الطالب باألمن النفسي، 
فئة ببعض األساليب غير التربوية التي تنتهجها ا سلبً 

ي الضرب، والذفي متمثلة  ،من المعلمين محدودة
 تتابعه المدرسة بإجراءات مناسبة.

 بمحافظتهم على  يظهر أغلب الطالب وعًيا مناسًبا
 ممتلكات المدرسة، وتقيدهم بأنظمتها وقوانينها،

إلى المدرسة وفي المواعيد  المنتظم الحضوروالتزامهم 
ر الصباحي، يحاالت التأخمن قلة وجود المحددة، مع 

في عدد في حين تقل نسب الحضور بصورة الفتة 
  .المناسبات الدينية محدود من أيام

  ًا لتراث البحرين وثقافتهاا مناسبً يبدي الطالب فهم ،
مشاركتهم في رسم في اتضح كما والقيم اإلسالمية، 

اللوحة البشرية في حب البحرين، ومشروع األلعاب 
 الشعبية، ومسرحية "طلب الحالل".

   ة ، كقدر ايبدي الطالب قدرات محدودة على التعلم ذاتي
اللغة اإلنجليزية، مع  في بحوثإعداد العلى  بعضهم

لى العمل بصورة مستقلة في قدرتهم ع في تفاوتال
 الدروس.
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   ا في حين العمل معً  مناسب   يتواصل الطالب بشكل
الدروس واألنشطة الالصفية، من حيث انسجامهم، 

وتفعيل أدوار أغلبهم في التعلم التعاوني، وقيادة 
 والحوار والمناقشة واالستماع.المجموعات 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بصورة أكبر الحياة المدرسيةمساهمة الطالب بثقة وحماس، وتوليهم األدوار القيادية في. 

 .قدرة الطالب على التعلم الذاتي    
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 الرئيسةجودة العمليات 
 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  تعلم التعليم و الإستراتيجيات  بعض المعلمونيستخدم
كالحوار والمناقشة، والتعلم باالستقصاء، وتمثيل 
األدوار بصورة أفضل في الدروس المرضية، إال أن 

في أكثر من  بصورة غير مناسبةتوظيفهم لها جاء 
، ولم ا للعملكون المعلم محورً ؛ نظًرا لثلث الدروس

وفي الوقت الذي  .فيها تضمن مشاركة معظم الطالب
فإنهم ال يراعون إستراتيجية التعلم التعاوني يطبقون فيه 

المسئوليات بصورة مناسبة، وال يعي الطالب توزيع 
 .فيها أدوارهم

  موارد مناسبة بعض ال بصورة  يوظف المعلمون
كالعارض اإللكتروني، والبطاقات التعليمية،  ،تعليميةال

ويعززون تعلم الطالب بأساليب تشجيع والمجسمات، 
وتحفيز متنوعة، كالجوائز العينية، ولوحة سباق 

في جذب انتباه كلها ساهمت ؛ النجوم، والتعزيز اللفظي
كدروس  أغلب الطالب وتعلمهم في الدروس المرضية

، س الرياضيات ونظام معلم الفصلالعلوم وبعض درو 
الدروس غير المالئمة التي توظيفها في بخالف 
تعلم الطالب على  ةمحدودبصورة أثرها انعكس 

 ومشاركتهم.
  تأثرت اإلدارة الصفية بضعف قدرة المعلمين على

ضبط سلوك الطالب في بعض الدروس، كما في 
بعض دروس اللغتين العربية واإلنجليزية، والرياضيات 

الصف الرابع، ودروس نظام معلم الفصل بالصف ب
بعدم استثمار وقت التعلم، حيث تأثرت األول. كما 

في األنشطة االستهاللية، واالنتقال السريع في اإلطالة 
ليمية دون التحقق من حدوث عرض األنشطة التع

مجريات  ، إضافة إلى عدم التسلسل في عرضالتعلم

دروس كما في  لتمهيدى الإوافتقادها  سو الدر  بعض
 .اللغة العربية

   مناسبة في  تتم تنمية مهارات التفكير العليا بصورة
 تفاوتمع  الدروس المرضية، كاالستنتاج في العلوم،

في حين ال تتم تنميتها بصورة  تفاعل الطالب معها،
ما في المهارات ، ككافية في الدروس غير المالئمة

 .فهم المضمون في اللغة العربيةالمرتبطة ب
  أساليب تقويم غير فاعلة في يستخدم المعلمون

على التقويم يركزون حيث  ،الدروس غير المالئمة
محدودة فئة ويشاركون الشفهي كما في اللغة العربية، 

من الطالب حين تقويم األهداف كما في اللغة 
أما  .، دون التأكد الكافي من حدوث التعلميزيةاإلنجل

ليب تقويم متنوعة، أسا في الدروس المرضية فيوظفون
االستفادة  غير أن شفهية وتحريرية، فردية وجماعية،

وأثرت  ،لطالبامساندة في ة من نتائجها كانت محدود
، خاصًة الطالب ذوي تحقيقهم التقدم الكافي في

في دروس اللغتين العربية  التحصيل المتدني
  واإلنجليزية.

   الواجبات  التمايز بصورة محدودة فيالمعلمون ف وظ  ي
، دون واألنشطة الصفية في بعض الدروس ،المنزلية

م التدرج من حقيقي لقدرات الطالب، مع مراعاته حد  تَ 
 .مناسبة حيث الصعوبة في عرضها بدرجة  

   ح أعمال الطالب الكتابية بصورة غير منتظمة، صح  ت
وتقديم التغذية الراجعة  ،ة الدقة في تصحيحهامع قل  

إضافًة كما في اللغة اإلنجليزية والرياضيات، حولها، 
 في بعضها كما في اللغة العربية. ة الكم  قل  إلى 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 تعلمالتعليم و الستراتيجيات إل الفاعل توظيفال. 

 اإلدارة الصفية الفاعلة والمنتجة. 

   تصحيح األعمال الكتابيةقة في توظيف أساليب تقويم فاعلة، والد. 

 في الدروس واألعمال الكتابية. مساندة الطالب 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

 م الدعم يتقدب تلبي المدرسة احتياجات الطالب التعليمية
الخاص برنامج الالمالئم لطالب صعوبات التعلم في 

"أحب  :مثل ،األنشطة اإللكترونية لهم ، وتقدمبهم
 ئهاإضافة إلى إثرا .د أولياء أمورهم بهازو  القراءة"، وت  

كالمسابقة الثقافية تعزيزية، خبرات المتفوقين ببرامج 
اإللكترونية، وأولمبياد الرياضيات، وورشة القبعات 

النادي العلمي. هذا، وتقل فاعلية أنشطة الست، و 
لتحصيل المتدني، والذي الدعم المقدم للطالب ذوي ا

اقتصر على بعض البرامج مثل: "الضعف القرائي 
 ؛إال أنها غير كافيةوالحسابي" و"أكاديمية المعرفة"، 

 . لتحقيقهم التقدم المنشود
   ي المدرسة حاجات الطالب الشخصية بصورة لب  ت

 مناسبة، مثل: تقديم المساعدات المادية والحقائب
مراض المزمنة لدى ، كما تقوم بحصر األالمدرسية

ا بها، إضافة إلى رعاية المعلمين علمً تحيط الطالب، و 
تذليل ودعم ذوي اإلعاقات بتوفير دورة مياه خاصة، و 

 ذوي اإلعاقات السمعية، وضم  لطالب لالصعاب 
د واضطرابات النطق في برنامج حاالت التوح  
 في ظل غياب االختصاصيين. ؛صعوبات التعلم

   الحسن لدى الطالب بصورة  ي المدرسة السلوكنم  ت
من على الرغم  مناسبة، وتقدم المساندة عند المشكالت

، عدة ، بتطبيق برامجالنقص في اإلرشاد االجتماعي
مثل: "الطالب المثالي" و"محاضرة أضرار التدخين"، 

للطالب الذين  إضافة إلى تنفيذ الرحالت الترفيهية
ة ن سلوكهم، كما تقوم بدراسة الحاالت الخاصتحس  

كالتفكك األسري، والصمت االختياري، وتتواصل مع 
 الجهات المعنية بشأنها.

   الطالب بالعديد من  أغلب ثري المدرسة خبراتت
كالبطاقات األنشطة الالصفية، مثل: أنشطة الفسحة 

فرقة الكشافة، ولجنتي أصدقاء أنشطة التعليمية، و 
في الصغير، واأللعاب الشعبية، اوالصح ،المكتبة
محمية العرين ومركز إلى زيارة  تنفيذها إلىإضافة 

ي الدورات الرياضية، وتنم  كما تنظم استزراع األسماك، 
 والتمثيل. ،واإللقاء الشعري ،كالخطابةبعضهم مواهب 

  تتخذ المدرسة اإلجراءات المناسبة لتوفير بيئة صحية
اإلسعافات األولية، آمنة لمنتسبيها، كالتدريب على 

سوير المنطقة الرملية، ومتابعة عملية اإلخالء، وتو 
الصيانة، وتنفيذ البرامج التوعوية "كأسبوع أعمال 

ه ال تتوافر التوعية الوقائية من األخطار"، إال أن  
فيها غير  دورات المياهو المدرسة صالة رياضية، ب

الطالب أثناء  تهاتفاوت متابعإضافًة إلى ، كافية
  انصرافهم واستخدامهم الحافالت المدرسية.
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   د بصورة مناسبة، بتنظيم د  ئ المدرسة طالبها الج  هي  ت
برنامج اشتمل على توزيع الهدايا، واألفالم الكرتونية 
التعليمية، والتعريف بمرافق المدرسة، وعقد اللقاءات 

ا ساهم في سرعة التربوية مع أولياء أمورهم؛ مم  
طالب الصف الثالث للحلقة  هيئكما ت  استقرارهم فيها، 

ة بتقديم الحصص اإلرشادية، والزيارات التعريفية الثاني
طالبها للمرحلة اإلعدادية للمدرسة الرافدة، وتهيئة 

رشادهم حول  بزيارة مدرسة أوال اإلعدادية للبنين، وا 
 طبيعة المرحلة.

   لدى  بصورة مناسبة المهارات الحياتية المدرسة ينم  ت
، كالمهارات العملية في التصميم والتقانة، الطالب

لجنة  وتوظيف الكاميرا الوثائقية، والمهارات القيادية في
 النظام، والمهارات الكشفية.

 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ذوي التحصيل المتدني الطالب ، خاصةتلبية احتياجات الطالب التعليمية بفئاتهم المختلفة. 
 المرافق المدرسية من حيث كفايتها وتوافرها. 
 .تعزيز المهارات الحياتية لدى الطالب 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ،تركز رؤية المدرسة على التفوق وااللتزام بالقيم
ترجمت بصورة مناسبة في بعض مجاالت العمل و 

مستويات الطالب األكاديمية،  خاصةً  ،المدرسي
بصورة غير  وتطورهم الشخصي، غير أنها ترجمت

 مالئمة في عمليتي التعليم والتعلم في بعض المواد
 .األساسية

   من معايير المدرسة  م المدرسة واقعها مستفيدةً قي  ت
(، وتوصيات SWOTالبحرينية المتميزة، وتحليل )

والتي ساهمت  ،السابقة اتالمتابعو  المراجعات تقارير
، غير أن التقييم العمل المدرسي في تحديد أولويات

 التقييم استمارةكما تفاوت في  ،دقته في وتالذاتي تفا
 .المراجعة، مع األحكام التي أصدرها فريق الذاتي

 يات،على األولو بنيت  لدى المدرسة خطة إستراتيجية 
العمل المدرسي األساسية في على مجاالت وركزت 

رفع مستوى إنجاز الطالب األكاديمي، وتطورهم 
قد و الشخصي، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، 

بعض مجاالت العمل على مرضية  بصورة  انعكست 
عمليتي التعليم على مالئمة غير  بصورة  و المدرسي، 

على تقدم الطالب والتعلم في بعض المواد األساسية، و 
لمتدني، في مساندة الطالب ذوي التحصيل افيها، و 

االستفادة من و  دقة مؤشرات األداء، :ظل التفاوت في
 .المتابعةتفاوت ، و ي لهاتحليل الواقع، والتطبيق الفعل

 ة احتياجات المعلمين التدريبية بتقديم تلبي المدرس
 إستراتيجيات" َتي:ورش، مثل الورشو  البرامج بعض

 ادرسً  هاوتقديم ،الدرس الجيد" و"العمل الجماعي"
جلسات ، إضافة إلى في اللغة اإلنجليزية انموذجي  

دعم مهارات الطالب في قسم اللغة العربية؛ للنقاش ا
وتنظيم الزيارات التدريبية الخارجية لبعض  األساسية،

في  األداء لم تكن كافية لتحسين المدارس، غير أنها
في ظل تفاوت دقة  ؛اللغتين العربية واإلنجليزيةتدريس 

 .فيةتقييم الزيارات الص
   كشهادات عدة، وسائلبالقيادة المدرسية العاملين  زحف  ت 

 تغيير على مناسبة بصورة   وتعمل ،والتقدير الشكر
 ضتفو  و  ،األداء تطوير نحو المعلمين بعض قناعات
صالحيات، كالقيام بعض الب ذوي الكفاءة منهم بعض

الفصل  معلم نظام :يلقسمَ  ني  األولَ  ينبمهام المعلمَ 
 . مساندةوالرياضيات، وبعض الوظائف اإلدارية ال

  توظف المدرسة مرافقها ومواردها التعليمية بصورة
مالئمة، كتوظيفها مركز مصادر التعلم، وتوفيرها 

كمعمل لسد النقص فيها،  ؛بعض المرافق التعليمية
 التربية األسرية.

 بما  تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي
ناسبة، مثل: "شرطة رات الطالب بصورة ميعزز خب

و"جمعية سترة الخيرية" و"األكاديمية خدمة المجتمع" 
مناسبة  ، وتتواصل مع أولياء األمور بصورة  األهلية"

  من خالل مجلس اآلباء والساعات المكتبية.
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
  المتابعة للخطة اإلستراتيجيةدقة التقييم الذاتي، وآليات. 
 .متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين في الدروس   
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 سترة االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Sitra Primary Boys School اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 0604 سنة التأسيس
  406مجمع  - 1313طريق  - 434مبنى  العنوان
 العاصمة /سترة محافظة / الالمدينة

 14436346 الفاكس - 14430472 أرقام االتصال
 sitraprb@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة
 سنة 02–9 الفئة العمرية للطلبة

 (02-0الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

0-9 - - 
 949 المجموع - اإلناث 949 الذكور عدد الطلبة
 .ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 02 00 03 9 8 7 6 2 4 0 2 0 الصف
عدد 
 الشعب

2 2 2 9 2 2 - - - - - - 

 5 عدد الهيئة اإلدارية
 22 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 سنة واحدة في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
التربية والتعليم في الرياضيات بالحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية بالصف امتحانات وزارة 

السادس، واالمتحانات الوطنية الخاصة بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم 
 والتدريب.

 - االعتمادية )إن وجدت(
 .2302-2304 الدراسي مدرسة في العامالتعيين مدير    المستجدات الرئيسة في المدرسة
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