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 المقدمة

 

أيام من قبل  ةإجراء هذه المراجعة على مدار ثالثهيئة جودة التعليم والتدريب بمراجعة أداء المدارس الحكومية ب قامت إدارة
 طلبةاألخرى، واالطالع على أعمال النشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، تسعة

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

 

 التقديراتي مقابل الكلمات 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 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(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

بمواطن القوة وتلك المدرسية تفاوت وعي القيادة  •
دقة  في: تفاوتالإلى تطوير، مع  تحتاجالتي 

، وفاعلية التخطيط الذاتي يمعمليات التقي
أثر  مما ؛ومتابعة جودة تنفيذ عملياته، ستراتيجياإل

ر معظم مجاالت العمل المدرسي من في تغي  
 .المستوى الجيد إلى المستوى المرضي

اكتساب الطالبات المهارات األساسية بصورة  •
أفضلها اكتساًبا مهارات اللغة جاء ، متفاوتة

التي أدت إلى تقدم مستوياتهن في اإلنجليزية؛ 
نسب مع نسب اإلتقان  تتباين ،في حين س.الدرو 

 توافقتو ، في الرياضيات والعلومالمرتفعة النجاح 
 .في اللغة العربية

اإلستراتيجيات المعلمات في توظيف تفاوت  •
تسهم تقويم أساليب توظيف  ، من حيث:التعليمية

دارة وقت  في تلبية احتياجات الطالبات التعليمية، وا 
، للطالبات تنمية مهارات التفكير العلياو التعلم، 

 .هنتحدي قدراتو 
، المسئوليةتصرف الطالبات بقدٍر عاٍل من  •

 ،، وثقٍة عاليٍة بالنفسبحماٍس كبيرٍ ن ومشاركته
 تهاأكسب ؛ما توفره المدرسة من أنشطة متنوعةفي

 .رضا الطالبات وأولياء أمورهن
تفاوت فاعلية المساندة التعليمية المقدمة للطالبات  •

في مما أثر  ؛ختلف فئاتهن في الدروس والبرامجبم
المساندة من المستوى المتميز إلى مجال تراجع 

 المستوى المرضي.
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 .المسئوليةتحمل قدرتهن على ووعيهن، وثقتهن بأنفسهن، و ، الحسن لطالباتا سلوك •

 التقدم الذي تحققه الطالبات في اللغة اإلنجليزية. •

 هتمامات الطالبات المختلفة.ال الملبيةو  ،الفاعلة الالصفيةاألنشطة  •
 
 

 التوصيات
في تطوير الخطة اإلستراتيجية، بحيث تركز  بصورة أكبر تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة وواقعية، واالستفادة من نتائجه •

 متابعة جودة تنفيذها.مع  ،بوضوح على أولويات التطوير والتحسين

 في العلوم والرياضيات. إنجاز الطالبات األكاديمي، خاصةً  مستوى رفع •

 في توظيف إستراتيجيات تعليم وتعلم، تركز على: ،رفع الكفاءة المهنية للمعلماتبرامج متابعة أثر  •

 في الدروس واألعمال الكتابية. فاعلة ومتنوعةتقويم أساليب توظيف  –

 إدارة الدروس؛ بما يضمن جودة إنتاجيتها. –

 وتحدي قدرات الطالبات. ،تنمية مهارات التفكير العليا –

 تلبية احتياجات الطالبات التعليمية، خاصة ذوات التحصيل المنخفض، وطالبات صعوبات التعلم. •

 لقسمي: العلوم والرياضيات. ليينشرية، المتمثل في المعلمتين األو نقص الموارد الب سد   •
 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

، بما فيها تفاوت عمليات التخطيط اإلستراتيجي •
وانعكاسه بصورة مرضية على  التقييم الذاتي؛

معظم مجاالت العمل المدرسي، خاصةً فيما يتعلق 
مستوى اإلنجاز ب المرتبطةبأولويات التطوير 

 أولىفي الرياضيات والعلوم كجوانب  األكاديمي
من  المدرسة مما توليههذا، على الرغم  .باالهتمام

اهتمام كبير بالتطور الشخصي للطالبات انعكس 
من تحقيق إيجاًبا على وعيهن وسلوكهن، و 

 .للغة اإلنجليزيةاطالباتها تقدًما جيًدا في دروس 

في استمارة التقييم الذاتي تقييمات المدرسة  تباين •
 مع األحكام التي أصدرها فريق المراجعة. 

 في ظل  تفاوت فاعلية عمليتي التعليم والتعلم،  •
 استقرار معظم الكادر التعليمي، وتوطين التمهين

 .بالمدرسة

 ،في مواجهة التحديات المدرسية القيادةفاوت ت •
قسَمي:  نقص المعلمات األوليات في المتمثلة في:

تأثير في ، وما يترتب عليه من الرياضيات والعلوم
، ومستوى إنجاز التعليميةفاعلية العملية  متابعة

 الطالبات.
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 المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

ُتحق ق الطالبات في االمتحانات الوزارية للعام  •
، نسب نجاح مرتفعة في 2017-2016الدراسي 

% 80جميع المواد األساسية، تتراوح ما بين 
نسب إتقان متفاوتة حق قن في حين يُ %، 100و

%، جاء أدناها في 73% و33ما بين تتراوح 
ها في اللغة وأعال، اإلعدادي العلوم بالصف األول

 العربية بالصف نفسه.

تتوافق نسب النجاح مع نسب اإلتقان المرتفعة  •
في اللغة العربية بالصفوف الثالثة،  جدًّاوالمرتفعة 

واللغة اإلنجليزية بالصفين األول والثاني، 
تتفاوت مع غير أنها الرياضيات بالصف األول، و 

نسبة اإلتقان المتوسطة في اللغة اإلنجليزية والعلوم 
بالصف الثالث، وتتباين مع نسب اإلتقان 
المنخفضة في الرياضيات بالصفين الثاني 

 والثالث، وفي العلوم بالصفين األول والثاني.

تعكس نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات  •
 الممتازة المحدودة، الطالبات في الدروسمعظم 

التي مثلت أكثر من ثلث الدروس، الجيدة والدروس 
في دروس اللغة اإلنجليزية ركزت بصورة أكبر موت

دروس اللغة العربية،  بعضبالصفوف الثالثة، و 
تتفاوت مع في حين خاصًة بالصف األول، 

التي مثلت أكثر من  الدروسبقية مستوياتهن في 
جاءت في المستويين المرضي وغير النصف، و 
بدرجٍة أكبر في  المرضية منها وتمركزتالمالئم، 

وتمركزت ، بجميع الصفوف دروس الرياضيات
في بعض دروس اللغة العربية غير المالئم منها 

 بالصفين الثاني والثالث، والعلوم بالصف الثاني.

تكتسب الطالبات مهارات اللغة اإلنجليزية بصورٍة  •
قراءة الجهرية للنصوص وفهم مضمونها، جيدة، كال

والتعبير الكتابي بفقرات  ،وكتابة رسالة إلكترونية
جاء اكتسابهن المهارات في بقية المواد و  .وصفية

األساسية بصورة متفاوتة، حيُث يكتسبن مهارتي 
القراءة الجهرية والتحدث في اللغة العربية بمستوى 

بمستوى ُيوظفن القواعد النحوية في حين جيد، 
أقل، عالوًة على اكتسابهن مهارات الرياضيات 

والتحويالت  المئوية، بصورٍة مرضية كإيجاد النسب
وكذا ا، وتمثيلها بيانيًّ  ،المتباينات الهندسية، وحل  

يكتسبن المعارف والمفاهيم العلمية بالمستوى 
 كمعرفة الدورة الدموية، والجدول الدوري. ،نفسه

في المواد فاعها في ارتتستقر نسب النجاح  •
-2014األعوام الدراسية من  على مدار األساسية
في ، عدا تراجعها 2017-2016إلى  2015

-2015في العام  الرياضيات بالصف الثاني
2016. 

تتقدم الطالبات بفئاتهن التعليمية المختلفة بصورٍة  •
حيث متفاوتة في الدروس واألعمال الكتابية، 

اللغة معظم دروس جيدة في  يتقدمن بصورة
بمستوى و وبعض دروس اللغة العربية، ، اإلنجليزية

 الدروس.بقية في منه أقل 

تتقدم الطالبات المتفوقات والموهوبات بمستوى جيد  •
تتقدم في حين في البرامج اإلثرائية المقدمة لهن، 

الطالبات ذوات التحصيل المنخفض بصورٍة 
ي متفاوتة في الدروس العالجية، في الوقت الذ

جاء تقدم طالبات صعوبات التعلم في برنامج 
 .غير مالئمالتربية الخاصة بمستوى 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 .في الرياضيات والعلوم ، خاصةً مستويات الطالبات ومهاراتهن األساسية •

ذوات التحصيل الطالبات تقدم الطالبات على اختالف فئاتهن التعليمية في أغلب الدروس واألعمال الكتابية، خاصةً  •
 .المنخفض

 
 

  جيد"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

في الحياة المدرسية  الطالباتمعظم تشارك  •
 معظم في كما بالنفس، عالية ثقةو  بحماٍس كبيرٍ 

دور كأدواًرا قيادية،  ويتولى بعضهن الدروس،
هن قيامو ، مجموعة التعلم ، وقائدةالمعلمة الطالبة

التحصيل المنخفض،  اتزميالتهن ذو مساندة ب
، في الفعاليات المدرسية وينخرطن خارج الدروس

 ،الطابور الصباحي تهنقيادما في كبدافعية كبيرة، 
في الفرق  ن على أدواره، عالوةً الفسحةبرامج و 
لجنة و ، كالفرقة الموسيقية، اللجان الطالبيةو 
المجلس "، و اإلرشاد االجتماعي والتوجيه المهني"

"كوني  تقديم ورش العمل كورشة، و الطالبي
 ."مثالية

تتصرف الطالبات بقدٍر عاٍل من الوعي، َتَمثَّل في  •
رامهن واحت مًعا سلوكهن الحسن، وانسجامهن

مما انعكس  ؛بعًضا، وتوقيرهن معلماتهن لبعضهن
 وشعورهن باألمن النفسي. اطمئنانهنعلى 

 يلوطناهن ءوانتماهن الطالبات حس  تظهر  •
حصولهن على بالمشاركة في األعمال التطوعية، و 

المركز الثالث في جائزة العمل التطوعي الطالبي، 

مدرسة المعززة للمواطنة برنامج "الفي تفاعلهن و 
في ة يجابيم اإلل القيالذي أص   ،نسان"وحقوق اإل

الجيد لتراث البحرين  هنفهم نبرز أو  .هنسلوك
فضاًل "تراثيات أم كلثوم"،  مشروعوثقافتها، بتطبيق 

باهتمامهن بتعلم ، سالميةبالقيم اإل عن تحليهن
 ."تاج الوقار"القرآن 

في تترجم الطالبات حبهن للمدرسة بانضباطهن  •
، المدرسية المواعيد والتزامهنالحضور اليومي، 

زته المدرسة ببرامج  سر   ي، مثل: "حضور والذي عزَّ
 االنضباط". تميزي"، و"نجمة

الطالبات قدرًة مناسبة على التعلم  أغلب تبدي •
الذاتي، مثل: تلخيص القيم المستفادة من النص 
المقروء والمسموع، واستخدام القاموس في البحث 

، وتوظيف نجليزيةمادة اللغة اإلب عن المفردات
 .(Class Dojo) (،QR code)برنامج 

مهارات تواصلية جيدة، كمهارات تمتلك الطالبات  •
والحوار  لقاء واإلصغاء والمناقشة والتبريراإل

بداء الرأي ،البناء والعمل  ،أنشطة الفسحةأثناء  ،وا 
رسية.دلجان الملاالدروس و في  المجموعي

 
 

 تطويرجوانب تحتاج إلى 
 تولي األدوار القيادية داخل الدروس بصورة أكبر. •

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

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

المعلمات إستراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة  وظفتُ  •
الدروس الجيدة والممتازة، كالمناقشة، لة في وفاع

 ، و"فكروالحوار، والتعلم التعاوني، والعصف الذهني
شارك"، والسؤال من أجل التعلم، في حين  - زاوج –

ها في الدروس المرضية هن لتفاوتت فاعلية توظيف
أكثر من نصف جميعها وغير المالئمة التي شكلت 

 توظيف التعلم التعاوني غير محدد، كالدروس
 األدوار، والذي تركز العمل فيه على المتفوقات

 الموارد التعليمية هنُتوظف أغلبكما  .بشكل أكبر
، كجهاز عرض الوسائط تفاوتت في فاعليتهابصورة 

 المتعددة، والسبورات الصغيرة، وأوراق العمل.
، من حيث متفاوتةُتدير المعلمات دروسهن بصورة  •

والتسلسل المنطقي في التخطيط للمواقف التعليمية، 
المرضية وغير  تأثرت إنتاجية الدروس ثالشرح، حي
بإدارة وقت التعلم، نظير تأُثرها باإلطالة  المالئمة

االنتقال السريع بين  وأاالستهاللية، في األنشطة 
عدم كفاية الوقت في تقويم بعض  وأ، األنشطة
الطالبات بفئاتهن  ومساندة ، أو في دعماألهداف
الكم المعرفي واألمثلة   عن قلةفضاًل  ،المختلفة

كما  في الدروس غير المالئمة الداعمة التوضيحية
في حين . والعلوم في بعض دروس اللغة العربية

دروس اللغة اإلنجليزية  أدارت المعلمات معظم
 نَ ح  تَ وأَ  ل،وبعض دروس العلوم، بصورة أفض
 الفرص للطالبات للمشاركة فيها بإيجابية.

هن بصورة نشجعيالمعلمات طالباتهن و ٌتحفز معظم  •
في الرياضيات،  "جواهر اإلنجاز"فاعلة؛ عبر 

والنجوم الالصقة في العلوم، وعبارات المدح والثناء، 

والصيحات الحماسية؛ مما عزز من دافعيتهن، 
 المواقف التعليمية.أغلب وانجذابهن في 

المعلمات أساليب تقويم متنوعة ما أغلب ُتوظف  •
والتحريرية، الفردية، والثنائية بين الشفهية 

والجماعية، وتقييم األقران، وتوظيف البرامج 
، تأثرت (Class Dojo)اإللكترونية، مثل:

التركيز على التقويم بفي الدروس المرضية فاعليتها 
 جاباتاإلقل انتالمجموعي، وقيام بعض الطالبات ب

االستفادة من تفاوت ، و في التقويم الفردي هنفيما بين
التعليمية نتائج التقويم في مساندة الطالبات بفئاتهن 

ذوات التحصيل الطالبات خاصًة  ،المختلفة
المنخفض الالتي ال يحصلن على الدعم الكافي في 

 الدروس.معظم 
التمايز بصورة متفاوتة في أغلب  تتم مراعاة •

التي تكلف بها  والواجبات المنزليةالتعليمية األنشطة 
، فعلى الرغم من وجود أنشطة فردية باتالطال

لقدرات  كافٍ  تحدبثالث مستويات، إال أنها ال تمثل 
الطالبات  طالبات بفئاتهن المختلفة، خاصةً لا

انتظام التصحيح تفاوت إضافًة إلى ، المتفوقات
 التغذية الراجعة.تقديم كذا في كفاية ، و قتهدو 

تُنمى مهارات التفكير العليا لدى الطالبات في  •
المواقف التعليمية، بصورة مناسبة، كمهارة رسم 
الخرائط المفاهيمية، والتلخيص في اللغة اإلنجليزية، 

في العلوم،  المقارنة بين العناصر بالجدول الدوريو 
واستنتاج العالقة بين إحداثيات النقط في األشكال 

تبرير اإلجابات في اللغة األصلية في الرياضيات، و 
 العربية.
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 .منهن أساليب التقويم، واالستفادة من النتائج في مساندة الطالبات، خاصًة ذوات التحصيل المنخفض •

 استثمار وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجية. •

 العليا لدى الطالبات، وتحدي قدراتهن في الدروس واألعمال الكتابية.تنمية مهارات التفكير  •
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

لبي المدرسة احتياجات الطالبات التعليمية بصورة تُ  •
 بمشروعات لمتفوقات منهنادعم تحيث  متفاوتة،
الساطعات"، و"أنا مثل: "نجوم العلوم فاعلة، 

في حين تدعم الطالبات ذوات التحصيل ، "ةمختلف
والبرامج  ،دروس التقويةفي أقل المنخفض، بصورة 

 أما ،لنرتقي مًعا" ؛كبرنامج "خذي بيدي ،العالجية
فظهر الدعم المقدم لطالبات صعوبات التعلم 

 بمستوى غير مالئم.
احتياجاتهن بتوفير ضن المدرسة الطالبات تتح •

ككسوة الشتاء، والنظارات  ،ية والماديةالشخص
 ذوات الظروف الصحيةوُتوِلي الطالبات  الطبية،
 التي تواجههن المشكالت وتذلل كبيرة، رعايةً 

عزز تو ، ، واضطراب السلوكالتفكك األسريك
مثل:  ،التربوية برامجبعض الب السلوك اإليجابي

 .وليتي"ئ"أخالقي مس
تثري من األنشطة التي  ل المدرسة حزمة كبيرةتفع   •

كأنشطة "الصبح وتنمي مواهبهن،  الطالبات خبرات
، ، و"فرحة وطن" في الفسحةيةإذا تنفس" الصباح

الحصص اإلثرائية، عالوة على في  يقدموما 
راكز مفيها  تحصدالتي المشاركات الخارجية 

ألنشطة الثقافية والفنية، في ا كالمركز األول ،متقدمة
 .ضيالرياكأس التفوق و 

، تُتابع المدرسة جوانب األمن والسالمة بدقٍة وانتظام •
صحتي في فعالية "ك ،الفعاليات الصحية وتُنفِّذ

على الحصول غذائي"، وقد أثمرت هذه الجهود 
مسابقة المدارس المعززة للصحة، الذهبي ب المستوى
إلى حتاج تانصراف الطالبات إجراءات أن غير 
 . أكثر؛ لضمان سالمٍة أكبرتنظيمٍ 

، تنفيذ زيارات ميدانيةب لمدرسة طالباتها الُجُددئ اُتهيِّ  •
توجيههن ، و ولياء أمورهنلقاءات تربوية ألو 

 للمرحلةالثالث بتأهيلهن طالبات الصف ، و ايميًّ أكاد
الجامعية بزيارة إلى جامعة البحرين، و  الثانوية

 .بمستقبلي أصنع قراري""والمشاركة في مسابقة 

الطالبات ذوات اإلعاقة والحاالت توِلي المدرسة  •
الالزمة توفير المعينات ب، فائقةً  الخاصة عنايةً 

ر يالحاسوب الناطق، وتكبكالسماعات الطبية، و 
استخدام ح لهن صر يالخط في االمتحانات، و 

 .بالمدرسة المصعد
صورة فاعلة، ى المهارات الحياتية للطالبات بنمَّ تُ  •

المشكالت، والتعامل مع برمجيات  مهارات حل  ك
عادة التدوير، و الحاسوب الحديثة، و  المهارات ا 

على القماش، والطباعة  ،والخزف ،كالرسم ،الحرفية
 ة.ين البيئة المدرسيًدا في تزيجي   توظيًفا ظفتالتي وُ 
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 المنخفض، وطالبات صعوبات التعلم في برنامجهن المساند.الدعم المقدم للطالبات ذوات التحصيل  •

 .تنظيًماسالمًة و ضمان انصراف الطالبات بصورة أكثر  •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

التشاركية على التميز ركز رؤية المدرسة ورسالتها تُ  •
رجمت بصورة متفاوتة على تُ  ،في العمل والعطاء

 مجاالت العمل المدرسي.

، (SWOT)تحليل توظيف تقيم المدرسة واقعها ب •
مشروع المدرسة البحرينية المتميزة، مستفيدًة من 

استمارات تحليل و وتوصيات زيارة المراجعة السابقة، 
في  في دقته وأثر تفاوت التقييم هذاإال أن  ،الرضا

في  بالتالي تحديد أولويات العمل المدرسي؛ مما أثر
جاءت و حديثة التفعيل، ة بناء خطتها اإلستراتيجي

لم تبرز خصوصية  ، إال أنهاهامناسبة لواقع هافأهدا
وعلى الرغم من وعي القيادة األقسام األكاديمية، 

 ا، إال أنالمدرسية المناسب بأولويات التطوير شفهيًّ 
في تلك الخطط بوضوح، لم ينعكس  ا الوعيذه

مع سقف توقعات مؤشرات األداء حيث لم تتناسب 
كما أنها لم ُتوِل تنمية مهارات  ،هاوطموحالقيادة، 

اهتماًما كافًيا، الرياضيات والعلوم الطالبات في 
في خاصة متفاوتة  متابعتهافاعلية وظهرت 

وفاعلية ، األكاديمي باإلنجازالجوانب المرتبطة 
 .والتعلم التعليم تيعملي

 بشكلٍ  التدريبية علماتلبي المدرسة احتياجات المتُ  •
تعمل و جميع األقسام، في بعد حصرها مناسب، 

 ميتقدو ، بالمدرسة توطين التدريبكفريق واحد على 
ستخدام التكنولوجيا في التعليم، كاالورش التدريبية 

تنظيم الزيارات التبادلية مع واإلدارة الوقتية، 
بمشروع "نماء  الُجُدد منهنتدعم كما للمعلمات، 

مشروع بتنفيذها و  .بين المعلمات "التوأمة"ووارتقاء"، 
المعلمات دعم على تعمل  ؛"بعطائنا نسمو"

 كقياديات لألقسامتكليفهن المنسقات الالتي تم 
، في ظل األكاديمية، كقسَمي: العلوم والرياضيات

 .المعلمات األولياتنقص 

بين قيادة يجابية العالقات اإلنسانية اإلتسود  •
 نحو بذل الجهودتحفزهن و ، اهرسة ومنتسباتالمد

هن "وسام ذوات الكفاءة من منح، و نبأدائهالثقة ب
وتقديم  ،ز" في كافة مجاالت العمل المدرسيالتمي  

ألدوار تولي بعض الوترشيحهن ، الشكر شهادات
 ،قيادة اللجان المدرسيةبعضهن لض يوتفو  ،القيادية

التي ومهام الممرضة  ،المهام اإلداريةالقيام بو 
 ألحدى الفنيات.أسندت 

المتنوعة التعليمية من المرافق  االمدرسة كثيرً  وظفتُ  •
األغراض، كمعامل المجاالت، والحاسوب، ومختبر 

في مناسبة بصورة ومركز مصادر التعلم،  ،العلوم
وبصورة أكبر في تنمية الجوانب الطالبات تعلم دعم 

 .ة لديهنالشخصي
تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي  •

ا في يرً ا كببصورة فاعلة، حيث تلعب المدرسة دورً 
أم كلثوم مركز " افرو تل ؛المدارس المتعاونةتدريب 
تتواصل مع مركز كما ، بالمدرسة "للتدريب

لتوفير المعينات البصرية لذوات  ؛المكفوفين
، ناهيك عن الدور للتوحداإلعاقة، ومع مركز الوفاء 

 .الفاعل لمجلس اآلباء في تقديم االقتراحات البناءة
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، واالستفادة من نتائجه في التركيز على أولويات ته بصورة أكبروشمولي تهدقاالهتمام ب ، من حيثذاتيالتقييم ال •

 ومتابعة تنفيذ الخطط المدرسية وفق مؤشرات أداء أكثر دقة. ،المدرسيالعمل 

 عمليات التعليم والتعلم. طويرمتابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمات، وقياس أثرها على أدائهن في ت •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 كلثوم اإلعدادية للبناتأم  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Um Kalthoom Intermediate Girls اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1966 سنة التأسيس

 815مجمع  - 1525 طريق - 816 مبنى العنوان

 العاصمة /مدينة عيسى المدينة/ المحافظة 

 17622742 الفاكس 17622639 أرقام االتصال

 umkulthoom.in.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 15-13 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

- 7-9 - 

 853 المجموع 853 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

 - - - 9 9 8 - - - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10)األول 

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنية 14إدارية،  12 عدد الهيئة اإلدارية

 83 عدد الهيئة التعليمية

 وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 سنوات 4 في المدرسة المدة التي قضاها المدير

mailto:umkulthoom.in.g@moe.gov.bh
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 - االمتحانات الخارجية

 - وجدت(االعتمادية )إن 

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في: 2017-2016 تعيينات في العام الدراسي •

 معلمة أولى لغة إنجليزية –
 اختصاصية صعوبات تعلم. –

 


