
 

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

 
 
 

 
 

 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

 تقرير المراجعة
 

 

   

 
 

 

 اإلمام الطبري االبتدائية للبنين درسةم
 محافظة العاصمة – مدينة عيسى

 مملكة البحرين
 
 

 2018أبريل  18-16تاريخ المراجعة: 
SG076-C3-R180 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 1                                                                             2018أبريل  18-16 – للبنيناإلمام الطبري االبتدائية مدرسة  -تقرير المراجعة 

 المقدمة

 

من قبل  أيام ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار هيئة 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، ستة

مع  جرىمقابالت التي تالمكتوبة 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

 

          نتائج المراجعة ملخص
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة المستخدمةالكلمات  التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /ى الشمول والتمامتدل عل 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
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 غير مالئم" علية العامة للمدرسةاالف" 
 

 مبررات الحكم
 

  ما فيها ب التخطيط اإلستراتيجي،عمليات قلة فاعلية
طة األولويات، خاصةً المرتبوتحديد  التقييم الذاتي،

الطالب النفسي، وتفاوت الدقة في مؤشرات أمن ب
تباين وعي  مع، اإلستراتيجيةالخطة  في األداء

اإلدارة الوسطى الحديثة بالجوانب اإليجابية والتي 
تحتاج إلى تطوير، وأثر ذلك كله في عدم انعكاس 

 مدرسة على جميع مجاالت العمل.رؤية ال
 ؛طالب باألمن والسالمة النفسيةانخفاض شعور ال 

استعمال بعض المعلمين أساليب غير تكرار نظير 
، على الرغم من معهمفي التعامل  تربوية

 .حيالهااإلجراءات المتخذة 
 مستويات الطالب األكاديمية، وتحقيقهم  ضعف

تقدًما غير مالئم في نصف الدروس؛ نتيجًة 

لضعف مهاراتهم األساسية، وقلة مساندتهم 
 تعليميًّا.

 التعليمية، من حيث قلة  محدودية فاعلية العملية
 ، وتوظيف أساليب تقويمالتعلم فاعلية إدارة وقت

في تلبية احتياجات الطالب التعليمية، غير فاعلة، 
 وتصويبها.تصحيحها وتباين دقة 

  ضعف فاعلية برامج الدعم والمساندة الشخصية
 م، خاصةً همختلف فئاتللطالب بوالتعليمية المقدمة 

 خارج الدروس.
  الطالب في الدروس، وكذا فرص قلة مساهمة

في  ،تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادّية
حين ظهرت مساهماتهم في األنشطة الالصفية، 

 خاصًة الرياضية منها بصورة أفضل.

 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 3                                                                             2018أبريل  18-16 – للبنيناإلمام الطبري االبتدائية مدرسة  -تقرير المراجعة 

 أبرز الجوانب اإليجابية
  مستوى  علىالمتقدمة من المراكز  االالصفية، خاصًة الرياضية منها، وتحقيقهم عددً مشاركة الطالب في األنشطة

 البحرين.

 

 

 التوصيات

  ا يلي:مبشأن العام، واتخاذ الالزم  وزارة التربية والتعليم؛ لتحسين أدائهافي من الجهات المعنية دعم المدرسة 

  ّمن المشكالت المرتبطة بأمن الطالب وسالمتهم النفسية والجسدية اإلجراءات التي تضمن الحد 
 الصفين الخامس والسادسعلى حاليًّا المقتصرة  دراسة وضع هيكلّية الحلقة التعليمية في المدرسة 
 .ضمان استقرار الهيئتين اإلدارية والتعليمية 

 كز على للمدرسة، وخطط تشغيلية لألقسام، تر في بناء خطة إستراتيجية واالستفادة من نتائجه التقييم الذاتي،  دقة
 أولويات التطوير، وفق مؤشرات أداء واضحٍة، وآليات دقيقة للتنفيذ والمتابعة.

 .كسابهم المهارات األساسّية في جميع المواد الدراسّية  رفع مستوى اإلنجاز األكاديمي للطالب، وا 

 التاليمهنية؛ بما يضمن تطوير أداء المعلمين، ومتابعة أثر برامج رفع كفاءتهم ال: 

  تعليم وتعلم فاعلةتوظيف إستراتيجيات 
  ومنتجةمنظمة إدارة وقت التعلم بصورة 
 تاحة الفرصحماسمساهمة الطالب في الدروس ب م تعزيز ثقتهتحملهم مسئولية تعلمهم، و ل أمامهم؛ ، وا 

 بأنفسهم، وتوليهم األدوار القيادّية
  ة دقة تصويبها، واالستفادة من نتائجها، بما يلبي االحتياجات التعليميتوظيف أساليب تقويم فاعلة، ومتابعة

 للطالب، بفئاتهم التعليمية المختلفة.

 ا وشخصيًّا، في البرامج المدرسيةالطالب ومساندتهم بفئاتهم المختلفة أكاديميًّ  دعم. 

 
 

  غير مالئم"على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ثبات المدرسة على الحكم "غير مالئم" في الفاعلية
 العامة وجميع مجاالت العمل المدرسي.

 المدرسيالتخطيط التقييم و فاعلية عمليات  قلة ،
داء تحسين األ التركيز على أولوياتخاصةً من حيث 
الجة ، كمعللمدرسةاإلدارة الحديثة  التي تركز عليها

بعض المعلمين، وتحسين العالقات تدني دافعية 
 إضافًة إلى عدم فاعلية اإليجابية بين العاملين،

اإلجراءات المعالجة لضعف مهارات الطالب 
 .، وقلة شعورهم باألمن النفسياألساسّية
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  ومجاالت الفاعليته المدرسةعدم توافق تقييمات 
في استمارة التقييم الذاتي مع األحكام التي  اعمله

 المراجعة.أصدرها فريق 
 أداء المعلمين اإلجراءات المتخذة لتطوير عدم كفاية ،

قلة لعمليتي التعليم والتعلم؛ نظًرا فاعلية وتحسين 
 .تقييمات الزيارات الصفيةفي  تحّري الدقة

  ق تواجهها المدرسة، التي تعيالتحديات الكبيرة التي
 والمتمثلة في: ،عام بشكلٍ تحسن مستوى أدائها 

  التعليمية في المدرسة، وعدم هيكلية الحلقة
؛ نظًرا القتصارها على وجود فوج دراسي

 .الصفين الخامس والسادس
  ،عدم استقرار الهيئتين اإلدارية والتعليمية

 خاصًة القيادة العليا.
  ،ضعف المهارات األساسية لدى الطالب

الذين يشكلون أكثر من ثلثي طالب  الجدد
 .بالصفين االمدرسة سنويًّ 
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 المخرجاتجودة 
 

  غير مالئم" األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

  يحقق طالب الصفين الخامس والسادس االبتدائيين
نسب نجاح مرتفعة في أغلب المواد األساسية، 

جاء أعالها في ، %97و ،%88ما بين تراوحت 
اضيات ، وأقلها في الريكليهمااللغة العربية بالصفين 

خامس، في حين يحققون نسب نجاح صف البال
بمستوًى أقل في اللغة اإلنجليزية بالصفين الخامس 

على  %66و %73والسادس، بنسبتين بلغتا 
 الدقة في تحري الترتيب. هذا، مع مالحظة تفاوت

االمتحانات النهائية في بعض المواد، والذي  حيحتص
إلى ارتفاع نسب النجاح فيها، كما في أدى 

 الرياضيات.
  تتوافق نسب اإلتقان المرتفعة مع نسب النجاح في

بعض المواد، كما في اللغة العربية والعلوم، 
بالخامس، واللغة العربية بالسادس، إال أنها تتباين مع 

نخفضة في أغلب المواد، نسب اإلتقان المتدنية والم
لتي اخاصًة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، 

على  %39و %27و %13بلغت نسب اإلتقان فيها 
سادس الذي يشكل مخرج المدرسة صف البالالترتيب 

وثقلها، حيث تشكل نسبة الطالب فيه أكثر من 
 .المدرسةمن طالب 70%

 غلب أ تعكس نسب اإلتقان المنخفضة والمتدنية في
المواد مستويات الطالب في الدروس غير المالئمة، 
التي شكلت نصف دروس المواد األساسية، وتركزت 
في أغلب دروس اللغة اإلنجليزية، ونصف دروس 

 الرياضيات واللغة العربية.
  ،يكتسب الطالب المهارات األساسية في الدروس

 على النحو التالي:

 س ماللغة العربية: يظهر طالب الصف الخا
مستويات متفاوتة في بعض المهارات 

ي الزمان والمكان، في كالتعرف على ظرف  
حين ظهرت مستوياتهم بشكل عام بصورة 

 التعبير غير مالئمة، خاصًة في مهارات
 الكتابية، وتوظيف القواعد النحوية.

  العلوم: يكتسب أغلب الطالب المهارات
العملية بصورة متفاوتة، كما في حساب 

المبذول بالصف الخامس، ومعرفة الشغل 
ق فصلها بالصف ائأنواع المخاليط وطر 

 السادس.
  الرياضيات: يكتسب أغلب الطالب

المهارات الحسابية األساسية بمستوى غير 
مالئم، كقراءة األعداد الكسرية بالصف 
الخامس، في حين جاء اكتسابهم لبعض 
المهارات البسيطة بصورة أفضل، كمقارنة 

لصحيحة وترتيبها بالصف خط األعداد ا
 السادس.

  اللغة اإلنجليزية: يكتسب الطالب مهارات
المادة إجمااًل بصورة محدودة، كالتحدث، 

 والكتابة.والقراءة، وفهم المضمون، 
  تعذر تتبع تقدم الطالب لعدم استقرارهم بالمدرسة

ألكثر من عامين متتاليين، كما أن الجدد منهم 
 .بالصفين سنوًيا يشكلون أكثر من ثلثي عددهم

  ي فمناسًبا تقدًما قلة من الطالب المتفوقين ُيحقق
في الوقت الذي أغلب الدروس، واألعمال الكتابية، 

، هماا محدوًدا فيتقدمً تحقق بقية الفئات التعليمية 
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ذوي التحصيل المتدني منهم، في الطالب خاصًة 
ما الدروس، كقلة من في  أفضل  حين يحققون تقدًما 

 م.في العلو 
  هم وفق قدرات –وهم قلة  –يتقدم الطالب المتفوقون

بصورة محدودة في البرامج المدرسية، كما في برنامج 

التفوق والموهبة، وكذا يتقدم الطالب ذوو التحصيل 
ورة وفق قدراتهم بص -وهم الشريحة األكبر  –المتدني 

غير مالئمة في البرامج المدرسية غير الفاعلة وغير 
ين يحقق طالب صعوبات التعلم المنتظمة، في ح

 تقدًما مناسًبا في برنامجهم الخاص.
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 من حيث نسب اإلتقان في أغلب المواد األساسية. ،مستويات الطالب 

 المواد الدراسّية. مهارات الطالب األساسية في أغلب 

 منهم يالتحصيل المتدن ذوي الطالب وفق قدراتهم في الدروس واألعمال الكتابية، والبرامج المدرسية، خاصةً  تقدم. 

 
 

  غير مالئم"للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  ،تساهم فئة قليلة من الطالب في أغلب الدروس
ويتولى بعضهم المسئوليات، كقيادة العمل الجماعي، 
في حين تتدنى مساهمات أغلبهم؛ نظًرا لمحدودية 
الفرص، وتأثر ثقتهم بأنفسهم بانخفاض دافعيتهم، 

وتدني مهاراتهم وعدم تحملهم مسئولية تعلمهم، 
األساسية، كما في دروس اللغة اإلنجليزية، في حين 
ظهرت مساهماتهم في األنشطة الالصفّية بصورة 

هم عن مشاركتفضاًل أفضل، خاصًة الرياضية منها، 
اللجان، كالمجلس و  المجالس والِفر ق في بعض

 الطالبي، وفريق الكشافة، واإلذاعة المدرسية.
  في أغلب الدروس السلبيالطالب الهدوء يغلب على ،

أنشطة التعلم، وعلى في ويظهرون تفاعاًل محدوًدا 
الرغم من االنخفاض النسبي في حدة المشكالت 
السلوكية، إال أنه التزال تتكرر من الطالب تصرفاٌت 
حداث الفوضى، وكثرة  غير الئقة، كالمشاجرات، وا 
األحاديث الجانبية، وعدم االستجابة لتوجيهات 

ب بأسالي همتعامل معها بعٌض منوالتي ، المعلمين
ر تكرارها سلًبا في شعور الطالب غير تربوية؛ أثّ 

باألمن والسالمة النفسية؛ مما دفع المدرسة التخاذ 
 اإلجراءات القانونية حيالها.

  ُيعبِّر أغلب الطالب عن فهمهم للثقافة البحرينية والقيم
اإلسالمية، بالتزامهم قيم النظافة والحفاظ على 
 ،الممتلكات، وترديدهم السالم الوطني بحماس

وفي  ،م ومشاركتهم في مسابقاتهنصاتهم للقرآن الكريا  و 
الفعاليات الوطنية، كمهرجان "البحرين أواًل"، وفي 
مسابقات السنة النبوية، والزيارات الميدانية إلى معالم 

 .الوطني البحرين، كصرح الميثاق
 رسة في يلتزم أغلب الطالب الحضور  إلى المد

المواعيد المحددة، باستثناء األيام التي تسبق بعض 
اإلجازات الرسمية أو تليها، والتي تتابعها المدرسة 

 بإجراءات مناسبة.
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  ُالطالب قدرات محدودة على التعلُّم ذاتيًّا؛ بدي ي
ى نظًرا لقلة الفرص، كالتدريب عل ؛والعمل باستقاللية

 االستخدام اآلمن للتكنولوجيا، وعمل بعض
ات ، والتعامل مع أدو باإلنترنتالمشروعات باالستعانة 

 التجريب العلمي في بعض دروس العلوم.

  ُي ف الطالب مهارات تواصلّية محدودة خاصةً ظهر ي
الدروس، كالتعاون عند العمل مًعا، والتحاور عند 

 ،"المعلم الطالب"مناقشة المعلمين أو عند توظيف 
 المتفوقين.اقتصرت على الطالب والتي 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  النفسية. تهمالطالب وسالمضمان أمن 

 القياديةوثقة وحماس في الحياة المدرسية، وتوليهم األدوار  ،مساهمة الطالب بفاعلية. 

  تعلمهم.مسئولية وعي الطالب، وتحملهم 

  وتواصلهم مًعا بفاعلية. ،التعلم الذاتيقدرة الطالب على 
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 جودة العمليات الرئيسة

 

 غير مالئم"والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

 يمية، ات تعلييوظف المعلمون في الدروس إستراتيج
ر غي العمل الجماعيو مثل: السؤال من أجل التعلم، 
، لم تنعكس فاعليتها المنظم، والمناقشة والحوار

حيث كان ، في نصف الدروسبصورة مالئمة 
المعلمون فيها محور  العملية التعليمية، واقتصر 
التفاعل فيها على الطالب المتفوقين، دون بقية 

وًى األنشطة بمستبعض ، إضافًة إلى تقديم زمالئهم
العمرية، كما في دروس  مرحلتهمال يتناسب مع 

اللغتين العربية واإلنجليزية بالصف السادس، في 
حين ظهرت فاعلية اإلستراتيجيات في بعض 

يها ف لتركيز المعلميننظًرا  ؛الدروس بصورة أفضل
أنشطة التعلم، كما  في  الطالبأغلب دمج على 
 العلوم.دروس في 

  يوظف أغلب المعلمين الموارد التعليمية المتاحة في
الدروس، مثل: السبورة التفاعلية، والسبورة الفردية، 

عضهم ب يطبقوأوراق العمل، واألفالم التعليمية، كما 
مناسبة، كالتصفيق، وعبارات تحفيزية أساليب 

، والهدايا العينية، إال أنها لم تكن كافية؛ الثناء
لتعزيز مشاركة الطالب، ورفع دافعيتهم نحو التعلم، 

يسود أغلب الدروس، دون بي الهدوء السلحيث كان 
الطالب جذب المعلمين على أغلب الحرص من 

 .نحو التعلم
  ُيث ح، بعض المعلمين دروسهم بصورة منظمةدير ي

التسلسل في مشاركة الطالب أهداف التعلم، و 
بواقع الحياة، كما في ربط المحتوى، وربطه عرض 
في الرياضيات بعمليات البيع والشراء في  األعداد
ي فوقت التعلم ، في حين لم تظهر إدارة السادس

 عدم وضوحنتيجة  ؛بالمستوى ذاتهأغلب الدروس 
اإلرشادات عند تقديم األنشطة، والسرعة في 
االنتقال بين جزئيات الدروس دون التحقق من 

، خامسصف الالتعلم، كما في اللغة العربية بال
للغة ، كما في اأحياًنا والرتابة واللجوء إلى التلقين

 السادس. الصف نجليزية باإل
  عدة أساليببيقّوم المعلمون أداء الطالب ،

ا أحيانً ، و الجماعيةكالتقويمات الشفهية، والكتابية 
الفردية، إال أن فاعليتها لم تنعكس على تقدم 

فيها على نقل  همالطالب؛ نظًرا العتماد أغلب
اإلجابات من زمالئهم، وعدم كفاية الوقت المحدد 

، السادسالصف ألدائها، كما في اللغة العربية ب
 دةمساناالستفادة من نتائجها في  قلةفضاًل عن 

، خاصًة ذوي التحصيل فئاتهم المختلفةبالطالب 
، حيث يكتفي أغلب المعلمين بتقديمها منهم المتدني

 دونن إنجاز الطالب فيها، و كإجراء دون التحقق م
 .هاحولتقديم التغذية الراجعة 

 يث من ح ، تباينتُيكلَّف الطالُب بقدٍر من األعمال
المقدم، واهتمام الطالب بأدائها، فضاًل عن قلة  مّ الك  

، هاولح، وتقديم التغذية الراجعة هاحيحتصالدقة في 
 كما في أعمال اللغتين العربية واإلنجليزية.

  ورة دروس بصالتُنمَّى مهارات التفكير العليا في
ن على مهارات التفكير و علمركز المحيث ي، محدودة
طة ألنش ة الطالبتدني استجابإضافة إلى الدنيا، 
لة من قبصورة أفضل في  تُنّمى، في حين التعلم

 الدروس، كما في التبرير العلمي في العلوم.
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 قدرات طالبهم بصورة  لمعلمينيتحدى بعض ا
حيث  ،وأعمالها الكتابية الدروسأنشطة بسيطة في 
لة، عليها السهو غلب وت ،موحد مستوىب تقدم غالًبا

دون مراعاة لمستويات الطالب، أو مرحلتهم 
العمرية، كما في اللغة اإلنجليزية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ية بحيث تساهم في إكساب الطالب المهارات األساس ؛والموارد التعليمية المتنوعةلإلستراتيجيات الفاعل  توظيفال

 في المواد الدراسية.

  ة.يجانتا  م و اظتنوقت التعلم باإدارة 

  بمختلف فئاتهم التعليمية.ومساندتهم توظيف التقويم الفاعل، واالستفادة من نتائجه في دعم الطالب 

 إلثارة دافعيتهم نحو التعلم. ؛وتشجيعهم تحفيز الطالب 

 ها.حيحتحدي قدرات الطالب في األنشطة التعليمية والواجبات المنزلية ودقة تص 
 
 

  رشادهم  "غير مالئم"مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  ُلبي المدرسة االحتياجات التعليمية للطالب بصورة ت
تشخيص نظًرا لعدم الدقة في ؛ غير كافية

احتياجاتهم، وعدم وضوح البرامج المقدمة لهم، 
خاصًة للمتفوقين والموهوبين منهم، فضاًل عن 
محدودية المساندة المقدمة للطالب ذوي التحصيل 
المتدني، وعدم انتظامها، حيث اقتصرت على 
المراجعة قبل االمتحانات، في حين تتم مساندة 

 ل.ضطالب صعوبات التعلم في برنامجهم بصورة أف
  طالبها، كقسائمالزم للاتوفر المدرسة الدعم المادي 

اإلفطار، والنظارات، وتتخذ بعض اإلجراءات؛ 
لتعزيز سلوكهم اإليجابي، كجلسات النصح، وتفعيل 

كن ها لم ير  مشروع "السلوك من أجل التعلم"، إال أن أث  
كافًيا في تحسن وعي الطالب، في ظل استمرار 
تصرفات بعضهم غير الالئقة، كالشجارات، وحاالت 

الفوضى، وتكرار لجوء بعض المعلمين ألساليب غير 
 منها. تربوية للحدّ 

  ُعزز المدرسة اهتمامات أغلب الطالب، بمشاركتهم ت
، وفعاليات الفسحة، الصباحي في أنشطة الطابور

ريق ، كفالِفر ق المدرسيةلطبري، وكذا في كسينما ا
التعلم اإللكتروني، إضافًة إلى تميزهم في المسابقات 
الرياضية وحصولهم على العديد من المراكز 

أهلهم للحصول على كأس التفوق  ؛ ماالمتقدمة
 .البحرين الرياضي على مستوى مدارس

  تتخذ المدرسة اإلجراءات الالزمة؛ لتوفير بيئة صحية
لمنتسبيها، كمتابعة صيانة المباني، وتنفيذ آمنة 

شراف على عملية اإلخالء، ومتابعة المقصف، واإل
 انصراف الطالب، وركوبهم الحافالت بسالسة.
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  ،ُتهيئ المدرسة طالبها الجدد بتعريفهم األنظمة
والمرافق المدرسية، وعقد لقاء تربوي مع أولياء 

ف صأمورهم، وتنفيذها محاضرات إرشادية لطالب ال
 الدافعية من حيث ها لم تكن كافيةالسادس، إال أن

هم كسابا  شعورهم باألمن والنفسي، و و  نحو التعلم،
 المهارات الالزمة.

  ُدعم المدرسة الطالب ذوي اإلعاقة بصورة محدودة؛ ت
هم، في حصر احتياجات الكافية الدقةعدم تحري نظًرا ل

متابعتهم قبل االمتحانات، على واقتصار دعمهم 
 دراجهم في لجان خاصة.ا  و 

  تُنمي المدرسة المهارات الحياتية لدى الطالب بصورة
غير كافية، خاصًة في الدروس وذلك لمحدودية 
الفرص، بخالف تدريبيهم على بعض المهارات في 

دارة الوقت.أنشطة   اللجان، كاستخدام الحاسوب، وا 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  بالبرامج المدرسية المساندة.بفئاتهم المختلفة احتياجات الطالب التعليميةتلبية ، 

 .فاعلية برامج النصح واإلرشاد المعززة للسلوك اإليجابي للطالب 

 .دقة تشخيص الطالب ذوي اإلعاقة، ورعايتهم بما يتناسب واحتياجاتهم 

 .تنمية مهارات الطالب الحياتية في الدروس واألنشطة المدرسية 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 غير مالئم" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

  ُترّكز رؤية المدرسة على تحسين المخرجات شخصًيا
وأكاديمًيا، إال إّنها لم تترجم بصورة مالئمة في جميع 

 مجاالت العمل المدرسي.
  المدرسة واقعها المدرسي باستخدام تحليل تُقّيم

(SWOT ،وباالستفادة من تقرير المراجعة السابقة ،)
إال أن التقييم الذاتي لم يكن دقيًقا بصورة كافية في 
تحديد أولويات التحسين، خاصًة فيما يرتبط بشعور 
الطالب باألمن والسالمة النفسية، وضعف دافعية 

 الرغم من وعي بعض المعلمين نحو التغيير. وعلى
القيادة العليا الجديدة بالمؤشرات اإليجابية في 
المدرسة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، 
واهتمامها باتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة لتحسين 
األداء، إال أن أثر ذلك على الواقع المدرسي ظهر 

 بصورٍة محدودة.
  تّتبع المدرسة خطة عمل سنوية، لم يتم تحديثها وفق

ظرة القيادة المدرسّية الجديدة، فضاًل عن تفاوت الدقة ن
في مؤشرات األداء فيها، وقلة وضوح آليات متابعة 
تنفيذ إجراءاتها، عالوًة على التباين في وعي القيادة 

 جوانبفي تلمس ال -المعينة حديثًا  -الوسطى 
التي تحتاج إلى تطوير في المدرسة، تلك اإليجابية و 

ز ابر ؛ إلتشغيلية لألقسامالخطط ال فيترجمتها عدم و 
خصوصيتها؛ مما أّثر سلًبا على األداء العام 

 بالمدرسة.
  ،لم تتوافق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي

مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة والتي 
 جاءت بالمستوى غير المالئم في جميع المجاالت.

 التدريبية؛ لتمهين  تُنفذ المدرسة عدًدا من الورش
ستراتيجية التعلم التعاوني"، إ" :يالمعلمين، كورشت  

و"حل المشكالت السلوكية داخل الصف"، وتنفذ 
الزيارات التبادلية الخارجية ضمن مشروع "التوأمة"، 
إال أن ذلك لم يكن كافًيا؛ لتطوير أداء المعلمين، في 

دم وع ،ةالصفيظل قلة تحّري الدقة في تقييم الزيارات 
التركيز على اإلجراءات بصورة أكبر مع ، متابعتها

 من أثرها على إنجاز الطالب.
  تولي القيادة العليا اهتماًما بتحسين العالقات السائدة

بين منتسبي المدرسة، بترسيخ ثقافة العمل بروح 
الفريق الواحد، والشفافية في توزيع المهام، وتفويض 

سي، وقيام بعض الصالحيات، كإعداد الجدول المدر 
عدم تواجده معلٍم أول بمهام المدير المساعد أثناء 

الشكر على إنجاز شهادات ، وتكريمهم ببالمدرسة
مهامهم الوظيفية؛ مما انعكس على انضباطهم 
وشعورهم بالرضا، إال أن أثر ذلك لم ُيسهم بدرجٍة 
كافية في زيادة دافعية بعضهم، وتحسن فاعلية 

 عمليات التعلم في الدروس.
  توظف المدرسة مرافقها ومواردها التعليمية، في بعض

الدروس واألنشطة المدرسية في الفسحة، كمركز 
مصادر التعلم، ومختبر العلوم، والسبورات التفاعلية، 
دون أن ُيثمر ذلك في دعم تعلم الطالب، ورفع 
دافعيتهم بصورٍة كافية، عدا توظيفها المناسب للصالة 

 يذ األنشطة والمسابقاتالرياضية والمالعب في تنف
 الرياضية.

  تُفعل المدرسة مجلس اآلباء بصورة مناسبة، وُتشارك
كاحتفالية عيد األم،  ،أعضاءه في فعاليات المدرسة
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وتستفيد من مركز "إنجنير الصحي" في توفير 
األدوية، في حين لم يظهر تعاونها مع مؤسسات 

المجتمع المحلي؛ دعًما لخبرات الطالب التعليمية 
 صورة كافية.ب

 

 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ،دقة التقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في التخطيط للعمل المدرسي، وبناء الخطط التشغيلية لألقسام األكاديمية

 .وتضمينها مؤشرات أداء واضحة

  متابعة اإلجراءات في الخطط المدرسيةآليات متابعة جودة األداء في مجاالت العمل المدرسي، ودقة. 

  أثرها على أداء المعلمين في الدروسانعكاس فاعلية برامج رفع الكفاءة المهنية، ومتابعة. 
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 

 
 

 اإلمام الطبري االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Al-Imam Al-Tabary Primary Boys اإلنجليزية( اسم المدرسة )باللغة

 1989 سنة التأسيس

 813مجمع  - 1313طريق  - 288مبنى  العنوان

 مدينة عيسى/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17685051 الفاكس 17689679 أرقام االتصال

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

 - الموقع على الشبكة

 سنة 12-11 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

5-6 - - 

 574 المجموع - اإلناث 574 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي أغلب الطالب 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

 - - - - - - 13 6 - - - - عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 فنيين 4وإداريًّا، 11 عدد الهيئة اإلدارية

 49 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 فصل دراسي واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير
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 االمتحانات الخارجية

  امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بالصفين الخامس والسادس، واللغة
 اإلنجليزية بالصف السادس.

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

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

  تمثلت في2018-2017التعيينات في العام الدراسي أهم ،: 

  مدرسة مع نهاية الفصل الدراسي األولالمدير 

  اإلنجليزيةالعلوم، واللغة و : الرياضيات، ألقسامثالثة معلمين أوائل 

 مرشدان اجتماعّيان 

 3  للغة اإلنجليزية (1)للحاسوب،  (2على النحو التالي: )معلمين 

 اختصاصي تفوق وموهبة. 
 


